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Читателям «Вестника Новоайдарщины» 
сообщаем, что стоимость подписки

на месяц составляет 40 гривень. 

Сделайте подарок своим близким!

 

 
 

 
 

 

Шановні вихователі та працівники
дошкільних навчальних закладів  Новоайдарської ОТГ!

Вітаю вас із професійним святом – Всеукраїнським Днем дошкілля!

Дошкільний вік – особливо важливий і відповідальний період у житті дитини, в цьому віці 
формується особистість і закладаються основи здоров’я.

Благополучне дитинство і подальша доля кожної дитини залежить від мудрості вихова-
теля, його терпіння, уваги до внутрішнього світу дитини. За допомогою своїх вихователів 
дошкільнята пізнають секрети навколишнього світу, вчаться любити і берегти свою 
Батьківщину.

Професія вихователя вимагає від людини глибокої самовіддачі, величезного терпіння і 
нескінченної любові до своєї справи.

Щиро вітаю зі святом всіх працівників дошкільних установ, які віддають щоденно тепло 
своїх сердець дітям! Впевнений, що ваша доброта і педагогічна майстерність перетворюють 
кожен день вихованців у дитячому садку на радісний і щасливий!

Бажаю вам міцного здоров’я та успішного втілення творчих ініціатив. Нехай професіоналізм 
і набутий практичний досвід допомагають вам реалізовувати сучасні програми виховної ро-
боти з дітьми. А життя буде сповнене незгасною енергією, любов’ю вихованців, підтримкою 
батьків та теплотою рідних.

З повагою, Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

2-3 стор.

Вранці 16 вересня 
– 06:47 та о 07:30 – 
незаконними зброй-
ними формування-
ми було обстріляно 
територію міста Ща-
стя.

Ситуацію про-
к о м е н т у в а в 
очільник Луганської 
обласної державної 
адміністрації – 

керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій 
Гайдай: «Мінометними уламками знов уражені будинки, ав-
тотранспорт. Найстрашніше, що є поранені. Це – керівник 
військово-цивільної адміністрації міста Щастя Олександр 
Дунець. Вчергове російські найманці зірвали домовленості 
щодо припинення вогню. Протягом останнього місяця це, 
на жаль, стало траплятися регулярно. Та як почуватися 
місцевим – жителям прифронтових територій? От сьогодні 
зранку діти йшли до школи, менших вели до дитсадка, 
а потім дорослі рушили до роботи. Упевнений, що і час, і 
місце обстрілів обрані терористами заздалегідь».

Так, унаслідок першого обстрілу із 82-міліметрових 
мінометів з боку незаконних збройних формувань пошкод-
жено будівлю Військової служби правопорядку у місті Ща-
стя.

Крім того, зафіксоване потрапляння уламків у цивільний 
автомобіль. Менше ніж через годину мінометні обстріли по-
новилися.

«Після першого обстрілу керівник військово-цивільної 
адміністрації міста Щастя поїхав оглянути наслідки і вже 
там зазнав поранення. На цей час йому видалили уламок 

– операцію проведено успішно, життю нічого не загрожує. 
Олександр Дунець вже виконує робочі обов’язки», – додав 
очільник Луганщини.

Сергій Гайдай також зазначив, що у суботу в Станиці 
Луганській було заплановане проведення І регіональної 
спартакіади Луганщини серед збірних команд територіальних 
громад, але через загострення безпекової складової змаган-
ня перенесені на невизначений термін.

Об’єкти, що постраждали від обстрілу, оглянув пер-
ший заступник голови обласної державної адміністрації 
Олексій Смирнов. Він та керівник військово-цивільної 
адміністрації міста Щастя Олександр Дунець, який, не-
зважаючи на отримане поранення, продовжив виконання 
обов’язків, також поспілкувалися із місцевими жителя-
ми.

«Ми маємо пошкодження на будинках, автотранспорті, 
об’єктах інфраструктури. Одразу дав доручення обстежи-
ли всі зруйнування для надання оцінки завданої шкоди, щоб 
люди змогли отримати гроші», – зазначив Олексій Смирнов.

Перший заступник голови обласної держадміністрації дору-
чив керівництву військово-цивільної адміністрації міста Щастя 
та профільним структурним підрозділам облдержадміністрації 
якнайшвидше організувати технічну експертизу будівель та 
а в т о т е х н і ч н у 
експертизу по-
ш к о д ж е н о г о 
транспорту.

Крім того, у 
Щасті очікують 
на допомогу від 
м і ж н а р о д н и х 
партнерів.

loga.gov.ua.
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Виплати при народженні дитини в 
Україні планують підвищити до 50−150 
тис. гривень. Суми відрізнятимуться 
залежно від того, на яку за рахунком 
дитину в родині виплачується допомо-
га. Підвищення відбудеться не раніше    
2022 року.

Зростання виплат передбачається 
законопроєктом № 5585-1. Його ре-
комендував до розгляду у Верховній 
Раді Комітет з питань гуманітарної та 
інформаційної політики. Всього комітет 
проаналізував 4 документи (№ 5585, 
№ 5585−1, № 5585−2, № 5585−3), 
відхиливши три з них.

Два документи (зокрема рекомендо-
ваний) пропонували встановити суму 
допомоги в гривнях. Ще два передбача-
ли, що розмір виплати буде прив’язано 
до прожиткового мінімуму для дітей            
до 6 років.

Скільки дадуть на дитину:
- за першу дитину планують виділяти 

по 50 тис. грн;
- за другу — 100 тис. грн;
- за третю — 150 тис. грн.

Це буде перше підвищення виплат 
на дітей із 2014 року, стверджується в 
пояснювальній записці до законопроєкту. 
Протягом останніх 8 років на першу 
дитину в Україні виплачують по 41,2 
тис. грн. За курсом 2014 року це було 
близько $ 2,5 тис., але тепер доларовий 
еквівалент зменшився до $ 1,4 тис.

На оновлені суми виплат у 
держбюджеті-2022 потрібно буде ви-
ділити близько 23,68 млрд грн. Таку 
суму автори документа розрахували, 
зважаючи на прогноз народжуваності. 
Кошти планують отримати за ра-
хунок боротьби з тіньовим ринком                                                   
алкоголю.

businessua.com

 

З 1 жовтня в Україні піднімуться 
тарифи на опалення, гарячу воду і 
електроенергію. При цьому за рік вони 
і так виросли в середньому на 29 %. Це 
випливає з постанови Кабміну № 859 від 
11 серпня 2021 року.

Нові тарифи: середньозважена 
вартість 1 гігакалорії встановлена на 
рівні 2151,77 - 2433,90 грн/кв. м. Та-
риф на гаряче водопостачання складе     
109,55 - 122,17 грн/куб. м.

Що стосується електроенергії для 
побутових споживачів, то Кабмін 
зафіксував ціну для тих, хто споживає 
не більше 250 кВт-год на місяць, на рівні 
1,44 грн за кВт-год. Такий тариф буде 
діяти з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 
2022 року.

Для тих, хто споживає елек-
трики більше встановленої нор-
ми, ціна залишиться на рівні тари-

фу, що діяв до цього – 1,68 грн за 
кВт-год. Вона поширюється на весь обсяг                                                                               
споживання.

При цьому тариф 1,68 грн за кВт-год 
буде діяти також для колективних по-
бутових споживачів, гуртожитків, які 
розраховуються за електроенергію за 
загальним лічильником. Таку ж суму бу-
дуть платити і дачні кооперативи, садові 
товариства, гаражно-будівельні коопера-
тиви.

apostrophe.ua

 

Іноземці та особи без громадянства, 
що перебувають в Україні на законних 
підставах, можуть записатися на щеплен-
ня до найближчого пункту щеплення чи 
центру вакцинації онлайн або за їхніми 
контактними телефонами. Перелік і кон-
такти центрів та пунктів можна знайти на 
сайті list.covid19.gov.ua або за номером                                                               
0-800-60-20-19.

Право на безоплатне щеплення ма-
ють іноземці та особи без громадянства, 
які постійно проживають в Україні, та 
особи, яких визнано біженцями або 
особами, які потребують додаткового                         
захисту.

Для іноземців та осіб без громадян-
ства, які тимчасово перебувають на 
території України, медичні послуги ма-

ють покриватись за рахунок власних 
коштів, коштів добровільного медичного 
страхування чи інших джерел, не забо-
ронених законодавством. Сама вакцина   
від COVID-19 є безоплатною.

Іноземці та особи без громадянства, 
які тимчасово перебувають в України, 
на підтвердження першого щеплен-
ня отримують довідку 063/о «Карта 
профілактичних щеплень».

Усі іноземці та особи без грома-
дянства, яких щепили двома дозами 
протиковідної вакцини в Україні, мо-
жуть отримати Міжнародне свідоцтво 
про вакцинацію від COVID-19. Вони мо-
жуть отримати його в лікаря, який прово-
див щеплення, або, якщо вони підписали 
декларацію з сімейним лікарем, то цей 
документ можна отримати в нього.

 

Кабінет Міністрів України ухвалив 
зміни до постанови № 1236, що вста-
новлюють нові карантинні обмеження 
для запобігання поширенню COVID-19. 
Постанова набирає чинності через 7 днів     
з моменту публікації.

«Запропоновані нами зміни – це 
можливість стримувати епідемічну 
ситуацію та зберігати економічну 
активність країни. Ми говоримо про те, 
що сьогодні є можливість вакцинувати-
ся та бути захищеним у кожного, наявної 
вакцини для цього достатньо. Додат-
ково в нас чітко визначені щотижневі 
кількості поставок вакцин до кінця цьо-
го року. Ми дозволили навіть вибирати, 
якою вакциною щепитися, чого немає 
у більшості країн», - зазначив міністр   
охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зокрема, ухвалені зміни передба-
чають, що COVID-сертифікат матиме 
дві опції (так звані «жовтий» або «зе-
лений») та міститиме інформацію про 
вакцинацію, негативний результат те-
стування (діє 72 години) або одужання 
від COVID-19. Так званий «жовтий» 
сертифікат матиме інформацію про 
перше щеплення, а «зелений» – про                                 
повний курс.

Тепер у разі введення жовтого рівня 
епідемічної небезпеки спростили вимо-
ги до роботи навчальних закладів. Вони 
працюватимуть за умови наявності не 
менше як 80 % працівників з «жовтими» 
чи «зеленими» COVID-сертифікатами.

Водночас обмеження жовтого рівня 
епіднебезпеки не будуть застосовува-
тися, якщо всі учасники (відвідувачі) 
та щонайменше 80 % організаторів ма-
сових заходів, працівників кінотеатрів, 
театрів, музеїв чи інших культур-
них закладів, спортзалів та басейнів 
матимуть «жовтий» чи «зелений»                                         
COVID-сертифікат.

Кінцеве рішення про те, чи на-
давати послуги тільки вакцинова-
ним, чи дотримуватись всіх каран-
тинних обмежень, залишається за                                                              
власником.

У разі введення червоного рівня 
епідемічної небезпеки заклади освіти 
працюватимуть лише якщо 100 % 
працівників мають «зелений» COVID-
сертифікат.

Крім того, чинні обмеження червоного 
рівня не будуть застосовуватися за умови 
наявності у всіх учасників (відвідувачів), 
працівників та організаторів масо-
вих заходів, у тому числі релігійних, 
працівників кінотеатрів, театрів, музеїв 
чи інших культурних закладів, роз-
важальних закладів, ТРЦ, закладів 
громадського харчування, ринків, 
спортзалів та басейнів «зеленого» 
COVID-сертифікату.

За умови наявності в особи, що 
перетинає кордон України, «жов-
того» чи «зеленого» сертифіката 
про вакцинацію або одужання від 
COVID-19, вона може не проходити 
самоізоляцію. Це ж стосується й осіб, що 
які прибувают з тимчасово окупованих                                                   
територій.

Важливо! COVID-сертифікати ма-                       
тимуть кольорові відмітки виключ-
но в цифровому форматі, друкува-
ти на папері відповідного кольору                            
не потрібно.

За інформацією МОЗ України.

 

Верховна Рада підтримала у друго-
му читанні зміни до Закону України 
«Про індустріальні парки». Документ 
покликаний створити нові стимули 
для регіонального розвитку та стати 
двигуном для залучення інвестицій. 
«За» проголосували 290 народних                     
обранців.

«Сьогодні ми отримали законодав-
че підґрунтя, аби залучати додаткові 
інвестиції та запускати нові бізнес-
проєкти в регіонах. План дій Уряду сто-
совно розвитку індустріальних парків 
розрахований на кілька років. Завдяки 
його реалізації буде розвиватися ме-
режа індустріальних парків по всій               
країні.

Дякую народним депутатам за 
підтримку та послідовність у реалізації 
нашої спільної мети – ефективного 
регіонального розвитку та розкриття 
економічного потенціалу кожної грома-
ди», – зауважив Міністр розвитку громад 
та територій Олексій Чернишов.

Закон передбачає впровадження низ-
ки переваг для учасників індустріаль-
них парків. Зокрема, компенсацію 
парків частини відсоткових платежів за                   
кредитами.

Також документ впроваджує компен-
сацію витрат на підключення та 
приєднання до інженерно-транспортних 
мереж. Водночас держава фінансуватиме 
будівництво об’єктів базової та су-
міжної інфраструктури індустріальних         
парків.

Зазначимо, розбудова та розви-
ток індустріальних парків цьогоріч 
були додані до Програми Президен-
та України Володимира Зеленсько-
го «Велике будівництво». У 2021 
році Урядом заплановані інвестиції 
у розбудову інфраструктури 4 
індустріальних парків у розмірі майже                                                                      
80 млн грн.

Нагадаємо, раніше Міністр роз-
витку громад та територій Олексій 
Чернишов повідомив, що у 2021 році 
з Державного фонду регіонального 
розвитку буде профінансовано 
створення інфраструктури ще чо-
тирьох індустріальних парків                                                           
в Україні.

За інформацією
Міністерства розвитку громад

та територій України.
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В Україні з 1 жовтня 2022 року певній 
категорії пенсіонерів будуть доплачува-
ти щомісяця по 300 гривень. Відповідне 
рішення затвердив Кабмін на засіданні 
15 вересня.

Оплати отримають пенсіонери у віці 
від 70 до 75 років.

«З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам 
у віці 70-75 років будуть встановлені 
щомісячні доплати в сумі до 300 гри-
вень. Це ті категорії громадян, пенсія 
яких є меншою від розміру середньої 
заробітної плати за 2020 рік», - сказав 
прем'єр Денис Шмигаль на засіданні 
уряду.

Він також нагадав, що вже з жовтня 
цього року пенсіонери у віці 75-80 років 
почнуть отримувати доплати до 400 гри-
вень, а з минулого року виплати по 500 
гривень стали отримувати пенсіонери  
80 років.

Більше того, зазначив прем'єр, 

з березня 2023 року в Україні буде 
поводиться щорічна індексація                                                  
пенсій.

Нагадаємо, що 9 вересня Верховна 
Рада підтримала у першому читанні за-
конопроект про індексацію пенсій. До-
кументом пропонується: визначити дату 
щорічної індексації пенсій – 1 березня. 
Пенсії хочуть підвищувати військовим, 
державним службовцям та іншим 
категоріям пенсіонерів на загальних 
умовах.

slovoidilo.ua

 

Президент України Володимир Зе-
ленський підписав Указ № 466/2021 
«Про деякі заходи щодо соціального 
захисту ветеранів війни, сімей за-
гиблих, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність                 
України».

Документ має на меті забезпечен-
ня соціальних гарантій для ветеранів 
війни, сімей загиблих осіб, які за-
хищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність нашої                
держави.

Починаючи з 2014 року, внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації 
з’явилася необхідність налагодження 
ефективної системи соціального захи-
сту ветеранів війни, членів їхніх сімей 
та осіб, на яких поширюється дія Зако-
ну України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту».

Цим указом Глава держави поставив 
завдання Кабінету Міністрів України 
вжити заходів щодо соціального за-
хисту згаданих категорій громадян, 
зокрема передбачивши у проекті дер-
жавного бюджету України на 2022 рік ви-
датки на виплату грошової компенсації 
за належні для отримання житлові                   
приміщення.

Зокрема це стосуватиметься осіб, які 
потребують поліпшення житлових умов, 
з числа:

1) сімей загиблих, зниклих безвіс-
ти або померлих унаслідок пора-
нення, одержаного під час участі в 

антитерористичній операції; осіб з 
інвалідністю I-II груп, отриманою в 
результаті участі в АТО;

2) внутрішньо переміщених осіб, які 
брали безпосередню участь у захисті 
України від російської агресії;

3) сімей учасників бойових дій на 
території інших держав, які загинули, 
зникли безвісти або померли внаслідок 
поранення, отриманого на території 
цих держав під час конфліктів; осіб 
з інвалідністю I-II груп з числа УБД           
на території інших держав;

4) сімей загиблих учасників Рево-
люції Гідності, а також родин тих, 
кому посмертно присвоєно звання Ге-
роя України за участь у Революції 
Гідності; осіб з інвалідністю I-II груп, 
одержаною внаслідок подій під час                           
Революції Гідності.

Володимир Зеленський акцентував 
увагу уряду на необхідності затверди-
ти Державну цільову соціальну про-
граму забезпечення реалізації права на 
житло осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність 
України, на період до 2025 року.

Також Глава держави доручив 
Кабінету Міністрів забезпечити з 2022 
року функціонування Єдиного дер-
жавного реєстру громадян, які по-
требують поліпшення житлових                                            
умов.

president.gov.ua

 

 

Відповідно до Урядової постанови 
«Про утворення територіальних орга-
нів Державної служби якості освіти» 
в регіоні розпочало виконання функ-
цій і повноважень Управління Держав-
ної служби якості освіти у Луганській                         
області.

Тимчасово виконуючою обов'язки на-
чальника Управління Державної служ-
би якості освіти у Луганській області      
призначено Оксану Бублей.

Діяльність структури – здійснення 
інституційного аудиту закладів освіти; 
наданні рекомендацій закладам освіти 
щодо організації та функціонування вну-
трішньої системи забезпечення якості 
освіти; проведенні моніторингу якості 
освітньої діяльності.

Важливим завданням новоствореної 

структури є реалізація державної полі-
тики у сфері освіти, зокрема, з питань 
забезпечення якості освіти, забезпечення 
якості освітньої діяльності, здійснення 
державного нагляду (контролю) за за-
кладами освіти щодо дотримання ними 
законодавства.

Юридична адреса Управління Дер-
жавної служби якості освіти у Лу-
ганській області: м. Сєвєродонецьк,       
проспект Центральний, 72.

Електронна адреса: cert_lugsevero@
sqe.gov.ua, сайт: www.sqe.gov.uа,      
тел.: +38 (093) 278 24 92.

 

Статтею 60 Сімейного кодексу Украї-
ни визначено, що майно, яке набуте 
подружжям за час шлюбу, належить 
дружині та чоловікові на праві спільної 
сумісної власності незалежно від того, 
що один з них не мав з поважної при-
чини (навчання, ведення домашнього 
господарства, догляд за дітьми, хвороба 
тощо) самостійного заробітку (доходу). 
Вважається, що кожна річ, набута за час 
шлюбу, крім речей індивідуального ко-
ристування, є об’єктом права спільної 
сумісної власності подружжя.

Набуваючи у власність майно, дру-
жина та чоловік мають рівні права на 
володіння, користування і розпоряд-
жання цим майном, що належить їм на 
праві спільної сумісної власності, якщо 
інше не встановлено домовленістю                   
між ними.

До майна, що належить подружжю 
на праві спільної сумісної власності 
відноситься:

- майно, придбане за час шлюбу 
(за винятком речей індивідуального                  
користування);

- прибутки, отримані кож-
ним із подружжя (заробітна пла-
та, пенсія, стипендія та інші                                                                                              
доходи);

- речі, придбані одним із подруж-
жя для професійних занять (музичні 
інструменти, лікарське устаткування,               
оргтехніка тощо).

Зазначений перелік не є вичерпним. 
Так, якщо майно дружини/чоловіка за 
час шлюбу істотно збільшилося у своїй 
вартості в наслідок спільних трудових 
чи грошових затрат або затрат другого з 
подружжя, воно у разі спору може бути 
визнане за рішенням суду об’єктом права 
спільної сумісної власності подружжя.

Якщо вам потрібна правова кон-
сультація, звертайтесь до «Новоа-
йдарського бюро правової допомоги» 
Старобільського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги за адресою: 93500, Лу-
ганська область, смт. Новоайдар, 
вул. Банківська, 16 або за телефоном       
095-60-30-913.

 
З метою спрощення доступу ма-

лого та середнього бізнесу до банків-
ського кредитування, з лютого 2020 
року запроваджена державна кре-
дитна програма «Доступні кредити                                                          
5-7-9 %».

Завдання Програми – посилення кон-
курентоспроможності українського біз-
несу, створення нових робочих місць, 
повернення трудових мігрантів.

Завдяки «Доступним кредитам 5-7-9 %» 
держава компенсує підприємцю частину 
кредитного навантаження. Чим більше 
робочих місць створюється, тим більша 
компенсація за кредитом надається.

В період карантинних обмежень роз-
ширено можливості Програми. Удвічі 
збільшено максимальну суму держдо-
помоги-компенсації – із 200 тисяч до 
400 тисяч євро. Пом’якшено вимоги 
до обов’язкової прибутковості діючо-
го бізнесу в попередньому податко-
вому періоді. Знято обмеження щодо 
напрямків використання коштів, отри-
маних суб’єктами підприємництва для 
фінансування оборотного капіталу. Зня-
то обмеження щодо максимальної суми                               
кредиту.

Разом із тим поширено дію Програ-
ми на суб’єктів середнього підприєм-
ництва, річний дохід яких до 20 млн 

євро. Строк кредиту на фінансуван-
ня оборотного капіталу збільшився                                                      
до 3 років.

За період дії «Доступних кре-
дитів 5-7-9 %» понад 120 суб’єк-
тів підприємництва Луганщини от-
римали кредити на суму 666 млн 
гривень, із них 607 млн гривень – у 2021                                                                              
році.

Такий результат свідчить про те, що 
Програма після поліпшення умов кре-
дитування стала ще доступнішою для 
бізнесу, особливо в період карантин-
них обмежень, коли бізнес потерпає від  
збитків.

Щоб взяти участь у Програмі креди-
тування, необхідно звернутися до най-
ближчого офісу банку-партнера (При-
ватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк тощо) 
в області (інформацію про умови участі 
можна знайти на інтернет-сторінках  
банків-партнерів).

Більш детальну інформацію про «До-
ступні кредити 5-7-9 %» можна знайти 
також на сайті Фонду розвитку під-
приємництва за посиланням: https://
bdf.gov.ua/uk та порталі для підприєм-
ців за посиланням: https://sme.gov.ua/                 
579start/

 
 



      
4 «ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        № 39          24 ВеРеСНя     2021 р.

Минулий тиждень був насичений різно-
манітними датами та подіями. Серед них 
особливе місце посідають акції та дні, спря-
мовані на захист навколишнього середови-
ща, турботу про природу,  про чистоту до-
вкілля.

Часто рушійною силою таких заходів ста-
ють учні та студенти під керівництвом своїх 
вчителів, викладачів.

Ось і цього разу шклолярі закладів загаль-
ної середньої освіти Новоайдарщини залюб-
ки долучились до цих заходів.

Наприклад, учні  Бахмутівського ліцею 
долучились до Всесвітнього дня прибиран-
ня та акції «Міжнародний день чистих бере-
гів».

Міністерство освіти і науки, Міністерство 
захисту довкілля та природних ресурсів, 
UNDP Ukraine/ПРООН в Україні та Проект 
ЄС/ПРООН EU4EMBLAS запросили школи 
України долучитися до акції з нагоди Між-
народного дня чистих берегів.

Вже з нового року Україна почне посту-
пово відмовлятися від одноразових тонких 
пакетів, а з часом і від одноразового посуду. 
Водночас вже зараз школярі можуть допо-
могти нашій планеті     звільнитися від сміт-
тя.

Міжнародний день чистих берегів прово-
диться у треті вихідні вересня і проходить по 
всьому світу. Зокрема, цього дня проводяться 
акції на узбережжях річок, морів та океанів з 
метою попередження забруднення побутови-
ми відходами водних ресурсів.

Долучилися до акції й представники                
Новоайдарської громади на чолі з головою 
І.В. Шопіним.

Учнівська молодь Новоайдарського про-
фесійного аграрного ліцею активно стала до 
участі в акція «Побачив – прибери» до Все- 
світнього дня прибирання.

Всесвітній день прибирання «World 
Cleanup Day» – це міжнародна соціально- 
екологічна акція з прибирання. Акція тради-
ційно відбувається в третю суботу вересня в 
24 регіонах України та 180  країнах світу.

Акція відбувається з метою формування 
культури чистоти і дбайливого ставлення 
до довкілля, зменшення негативного впливу 
громадян на навколишнє середовище, роз-
витку всеукраїнського волонтерського руху, 
спільного прагнення до кращого майбутньо-
го в розбудові громад.

Дуже приємно відзначити, що поступово 
ми стаємо більш свідомими та турбуємось 
про рідну землю.

В рамках Олімпійського тижня відділом 
освіти разом з Новоайдарською селищною 
радою та КУ «НСЦ «Спорт для всіх» були 
організовані змагання з футболу серед учнів 
7-9 та 10-11 класів закладів загальної серед-
ньої освіти Новоайдарської селищної ради.

Відкрили змагання Новоайдарський се-
лищний голова Ігор Шопін, начальник ві-
ділу освіти Новоайдарської селищної ради 
Олександр Селіхов та директор   КУ «НСЦ 
«Спорт для всіх» Роман Ромах.

Команди 7-9 класів були представлені 
учнями Муратівської гімназії, Денежни-
ківського та Олексіївського ліцеїв та Но-
воайдарської обласної санаторної школи, 
команди 10-11 класів – Новоайдарського та 
Олексіївського ліцеїв та Новоайдарської об-
ласної санаторної школи.

В результаті змагань місця розподіли-
лись наступним чином:

серед учнів 7-9 класів:

- І місце – команда Новоайдарської  облас-
ної санаторної школи;

- ІІ місце – Денежниківський ліцей;
- ІІІ місце – Муратівська гімназія;
- IV місце – Олексіївський ліцей.
Серед учнів 10-11 класів:
- І місце – Новоайдарський ліцей;
- ІІ місце – Олексіївський ліцей;
- ІІІ місце – Новоайдарська обласна сана-

торна школа.
Переможці змагань отримали грамоти 

від організаторів. Від Луганської обласної 
асоціації футболу кожна команда отримала 
подарунок – футбольний м’яч. Також осо-
бистим подарунком була відзначена єдина 
дівчинка серед учасників змагань – пред-
ставниця Олексіївського ліцею Юлія Ти-
щенко.

Бажаємо всім учасникам змагань подаль-
ших успіхів у навчанні та великих досягнень 
у спорті!

Ещё из 4 сёл в Луганской области 
на прошлой неделе стартовали со-
циальные автобусы Гуманитарной 
миссия «Пролиска»!

Пассажирами первого рейса из 
села Дмитриевка в Новоайдар стали 
22 человека. Социальный автобус 
здесь будет курсировать 2 раза в ме-
сяц.

Из сёл Дубовое и Деменково в Но-
воайдар ехали 16 человек. Социаль-
ный маршрут здесь будет курсиро-
вать 2 раза в месяц.

Из Путилино в Новоайдар ехали 
15 человек. Социальный маршрут 
здесь будет курсировать 2 раза в ме-
сяц.

На данный момент миссия «Про-
лиска» запустила социальные марш-
руты из 23 прифронтовых «изолиро-
ванных» сёл и поселков вдоль линии 
разграничения в Донецкой и Луган-
ской областях. Проезд в них бесплат-
ный.

Всего в рамках проекта «Доступ к 
критически важным услугам для лю-

дей, которые живут в «изолирован-
ных» громадах, путём транспортиров-
ки людей к услугам и услуг к людям» 
миссия «Пролиска» при финансовой 
поддержке Гуманитарного фонда для 
Украины (UHF) планирует запустить 
49 социальных маршрутов из 58 насе-
ленных пунктов вдоль линии разгра-
ничения, в которых проживают более 
15 тысяч мирных     жителей.

Главная цель проекта – связать жи-
телей прифронтовых «изолирован-
ных» населенных пунктов с новыми 
центрами громад, районными цен-
трами, а также населенными пунк-
тами, где доступны рынки, услуги и 
сервисы медицинского, социального 
и административного характера.

Проект продлится до июля 2022 
года. С этого времени местные влас-
ти должны будут найти решение про-
блемы отсутствия транспортного со-
общения самостоятельно. 

Управление ООН 
по координации гуманитарных 

дел.

20 вересня 2021 року набрали чинності зміни до постанов Кабінету 
Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 і від 29 червня 2021 р. №677, 
що встановлюють нові карантинні обмеження для запобігання поши-
ренню коронавірусної хвороби COVID-19, регламентують те, за яких 
умов відвідування закладів освіти буде дозволено на різних рівнях епіде-
мічної небезпеки, а також роз’яснюють, які сертифікати вакцинації 
проти COVID-19 будуть необхідні освітянам.

В першу чергу відділ освіти 
Новоайдарської селищної ради 
хоче наголосити про необхідність 
імунопрофілактики доросло-
го населення. Наразі, станом на 
20.09.2021 року, серед закладів 
освіти Новоайдарської селищ-
ної ради 5 закладів дошкільної 
та 2 заклади загальної середньої 
освіти не мають 80% вакцинова-
ного персоналу. Провакцинова-
ний працівник закладу освіти не 
лише сам набагато менше ризикує і суттєво краще захищений від важкого 
перебігу хвороби, але й захищає інших працівників та учнів. Але цей за-
хист не буде достатньо ефективним, якщо не провакцинується належна для 
створення колективного імунітету кількість працівників. Працівник закладу 
освіти має усвідомлювати, що вакцинуючись, він сприяє захисту права, на-
самперед свого, та всіх учасників освітнього процесу на життя та здоров’я. 
Також він підвищує шанси закладу освіти проводити освітній процес з 20 
вересня очно, а не дистанційно. Адже заклади не в “зеленій” зоні, у яких 
80% працівників не будуть провакциновані, мають працювати дистанцій-
но. А тривале дистанційне навчання знову може збільшувати освітні втрати, 
насамперед серед учнів початкової школи, для яких навчатися дистанційно 
значно складніше. 

Також варто зазначити, що медичних протипоказань щодо вакцинуван-
ня проти COVID-19 небагато, ознайомитися з ними можна на сайті Мініс-
терства охорони здоров'я України https://bit.ly/3ixBcyX.

Відділ освіти Новоайдарської селищної ради.



5«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  39         24 ВеРеСНя     2021 р.

Крім того, Всесвітній день туризму 
— професійне свято тих, хто працює у 
цій сфері. Це вони планують наші від-
пустки, піклуються про нас у готельних 
комплексах, проводять нам екскурсії та                  
супроводжують в турах.

До речі, це ж відмінний день, щоб 
спланувати свою наступну подорож або 
звернутися за цим до професіоналів. 
Як би там не було, нехай вона прине-
се масу вражень, відкриттів та цікавих                         
попутників.

Всесвітній день туризму заснований 
Генеральною асамблеєю Всесвітньої 
туристичної організації в 1979 році в іс-
панському місті Торремоліно. Указом 
Президента України від 21 вересня 1998 
року було встановлено, що 27 верес-
ня в Україні щороку відзначатиметься                         
День туризму.

Мета свята – пропаганда туризму, ви-
світлення його внеску в економіку сві-
тової спільноти, розвитку зв’язків між       
народами різних країн.

Це свято кожного, хто хоч раз відчув 
себе мандрівником, вибравшись зі що-
денної буденної метушні на берег річ-
ки, в ліс, в поле або в інші місця, якими 
так багата наша земля. І, звичайно ж, 
це свято тих, хто безпосередньо працює 
у сфері туристичного бізнесу: співро-
бітників туристичних компаній, музей-
них працівників, керівників і персо-
налу готельних комплексів – усіх, хто 

професійно забезпечує повноцінний                                                                   
відпочинок.

Свято відзначають в більшості країн сві-
ту вже понад З0 років. У цей день прохо-
дять зльоти туристів, святкові заходи і фес-
тивалі, присвячені туризму і туристичному 
бізнесу.

Не залишається осторонь цього свята 
й наша рідна Новоайдарщина. Ми беремо 
за приклад вчителя Райгородського ліцею 
Олександра Шейкаша, який залучає до зе-
леного туризму своїх учнів, молоду роди-
ну Сергія та Олександри Антонових, які 
активно проводять вихідні, подорожуючи 
рідним краєм з маленьким синочком, і всіх, 
хто вміє активно та, що не менш важливо, 
культурно відпочивати.

Якщо ви замислюєтесь над питаннями: 
Куди поїхати на вихідні, щоб були цікаві 
та красиві місця, хороша дорога та короткі 
переїзди? Публічна бібліотека Новоайдар-
ської селищної ради має для вас       відмін-
ний варіант.

Новий туристичний маршрут «Дивовиж-
ний вікенд: мальовничі місця Новоайдар-
щини» презентувала нещодавно «Публічна 
бібліотека» Новоайдарської селищної ради.

Цей маршрут  охоплює геологічну 
пам'ятку природи Баранячі лоби, колекцію 
автентичних костюмів Новоайдарщини в 
Краєзнавчому музеї Новоайдарської се-
лищної ради та Свято-Пантелеймонівський 
Кафедральний Храм в селі Дмитрівка.

Раніше бібліотека вже знайоми-

ла з двома маршрутами, які розробили                      
бібліотекарі.

Маршрут № 1 має назву «Айдарсь-
ка тераса». Відправна точка – районна 
бібліотека. Рухаючись цим маршрутом, 
туристи відвідають  центральну пло-
щу селища, Братську могилу, пам’ятний 
знак воїнам-інтернаціоналістам, будів-
лю старої школи, Будинок Старовєрових 
(сучасна будівля прокуратури), де рані-
ше, до 1973 року, знаходилась районна 
бібліотека, річку Айдар – водну перлину 
Луганщини й усієї України, геологічну    
пам’ятку природи Баранячі Лоби.

Маршрут № 2 називається «Історичні 
пам'ятки» і також за відправну точку має 
районну бібліотеку. Цей маршрут дасть 
змогу побачити пам’ятний знак лікві-
даторам аварії на Чорнобильській АЕС, 
пам’ятний знак воїнам-інтернаціоналіс-
там, Братську могилу, що розташовані 
в центрі Новоайдару, пам’ятні дошки 
по вулиці Центральній (на будинку, де в 
1943 році знаходився штаб першої гвар-
дійської армії південно-західного фрон-
ту, якою командував генерал-полковник                          
В. І. Кузнєцов, та на будинку, де жив Ге-
рой Радянського Союзу Олександр Са-
мойлович Шопін),  пам’ятний знак воїнам 
АТО, Братську могилу біля залізничної 
станції, Братську могилу по вулиці Заріч-
ній, пам’ятну дошку П. П. Полубоярову, 
парк «Сосновий», Храм Архистратига 

Михаїла, пам’ятник Івану Приблудному              
та районний краєзнавчий музей.

«Справа в тому, – розповідає дирек-
торка бібліотеки Ірина Косова, – шо ми 
є активними учасниками всіх подій, які 
організовують Українська бібліотечна 
асоціація та обласна бібліотека. Вони на-
дають багато можливостей для професій-
ного розвитку, розширення сфери послуг 
бібліотек. Ось і цього разу ми долучили-
ся до конкурсу івент-змагань. Цей кон-
курс може допомогти розкрити творчий         
потенціал бібліотек.

Ми вирішили представити на конкурс 
саме туристичний аспект, туристичний 
маршрут, адже це якраз нова послуга, над 
якою ми стали працювати, розвивати та 
втілювати в життя.

Чим вона корисна? Розкриває диво-
вижні краєвиди нашої малої Батьківщи-
ни, дозволяє провести час активно та з ко-
ристю, тим більше зараз, в часи пандемії.

Наш колектив бібліотечних працівни-
ків розробив карту з маршрутами, які вже 
користуються неабияким попитом. До-
помагаємо і сільським бібліотекам кро-
кувати в ногу з часом. Погодьтесь, наша 
рідна Новоайдарщина – надзвичайно ма-
льовнича, красива. Тут є стільки гарних        
куточків, які хочеться відвідати!

Не втрачайте час, мандруйте                       
Новоайдарщиною!».

М. ТИХОНОВА.

27 вересня всі любителі подорожей відзначають День туризму. Це свято      
заснували члени Всесвітньої туристичної організації у 1979 році.

Свято туризму відзначають не тільки люди, чий стиль життя пов’язаний   
з подорожами та рюкзаками. Турист — це людина, яка прагне до знань.

Сьогодні святкувати, гуляти й веселитися можуть усі, хто любить 
подорожі, дізнаватися нове, розширювати світогляд: любителі походів, 
наметів, автостопів, постійних вражень, непосидючі шукачі пригод.

Як розповіла нам науковий співро-
бітник музею та дослідниця цього еле-
менту культурної спадщини Алла Ана-
толіївна Сорокіна, для всіх жінок села 
Михайлівка бузинник є однією з най-
улюбленіших страв, бо він здавна вва-
жається головним еліксиром жіночого 
здоров’я та молодості. А ще вживання 
в їжу ягід бузини сприяє поліпшенню 
роботи шлунково-кишкового тракту, а 
також перешкоджає розвитку діабету 
і ракових захворювань. Крім того, до 
страви додається небагато свіжих до-
стиглих слив, які благотворно впливають 
на стан серцево-судинної системи, доз-
воляють вивести з організму «поганий» 
холестерин та знизити високий тиск. Ці 
фрукти прекрасно позначаються на пси-
хічному здоров'ї, заспокоюють, дозволя-
ють впоратися з нервовим напруженням                         
та стресами.

Парадокс, але користь і шкода укла-
дені в одній рослині. Наприклад, кора, 
насіння і коріння бузини містять самбу-
нігрін і кониин, що робить їх небезпечно 
отруйними для тварин і людини. Корис-

ними для організму є плоди, причому 
тільки чорного кольору, тобто стиглі, 
квіти і листя.

У народній медицині користь росли-
ни проявляється в чаї, завареному з су-
хих ягід або квіток, у свіжовичавленому 
соку з ягід, в цілющих винних напоях. 
Це можна пояснити наявністю різних 
біологічно активних елементів, які міс-
тять різні частини рослини: суцвіття 
багаті холін, ефірними маслами і корис-
ними кислотами, такими як аскорбінова, 
яблучна, кавова і валеріанова; плоди міс-
тять вітамін С, тирозин, цукор, кальцій, 
залізо, цинк, селен, мідь, ефірні масла 
і карбонові кислоти; листя – каротин, 
аскорбінову кислоту, смоли.

Чаї з сухих плодів і квіток мають про-
тизапальну дію і здатні пригнічувати 
активність вірусів. З виділенням поту, 
при вживанні чаю, виводяться токсини. 
Це робить їх ефективними при лікуванні 
простудних захворювань, грипу, хвороб 
бронхів і трахеї, ларингіті. Якщо заварю-
вати суцвіття і потім полоскати настоєм 
горло, то його запалення і хворобливі 

відчуття швидко проходять.
При шкірних хворобливих проявах, 

фурункулах і ранах ефективні настої 
з квітів рослини, які застосовуються у 
вигляді накладок. Всілякі припарки і 
ванни з листя і суцвіть, при їх регуляр-
ному використанні, допомагають при 
суглобових болях, артритних і артрозних           
захворюваннях, при ревматизмі.

Як бачите, користі багато. Голов-
не – вживати ягоду правильно. Краще, 
за перевіреним віками рецептом, яким           
ділиться Алла Анатоліївна.

Тож, коли нарешті достигли бузи-
на та сливи,  настав час готувати дуже 
корисний і смачнючий михайлівський             
бузинник!

Пропонуємо ознайомитися з рецептом 
його приготування.

Рецепт:
Для приготування бузинника беруть 

0.5 кг свіжих достиглих ягід бузини 
чорної, а також 20 – 30 шт. плодів сли-
ви (краще сорту «Угорка»), заливають 
врівень з ягодами холодною водою. До-
водять до кипіння і варять 15-20 хвилин, 

доки сливи стануть м’якими. Додають 
цукор за смаком. В окремому посуді 
розводять з невеликою кількістю води 3 
столових ложки картопляного крохмалю 
і 4 столових ложки борошна (краще жит-
нього). Суміш вливають до страви і, весь 
час помішуючи, доводять до кипіння. 
Страва готова!

Вживати можна як гарячим, так і хо-
лодним – досхочу й у будь-який час.     
Бузинника багато не буває! Смачного!

Приготування михайлівського бузин-
ника давно вже стало традиційною і улю-
бленою справою місцевих господинь. До 
речі, його можна також готувати з кон-
сервованих ягід. Від цього смакові та 
цілющі якості, а також харчова цінність 
продукту майже не змінюються.

Не забудьте під час приготування ок-
рім вищеназваних інгредієнтів додавати 
ще й свою любов й душевне тепло. Тоді 
користь буде не те що стовідсоткова,      
вона буде нескінченна.

М. ТИХОНОВА за матеріалами
Краєзнавчого музею

Новоайдарської селищної ради.

Скарбничка нематеріальної культурної спадщини Новоайдарщини посту-
пово поповнюється все новими й новими цікавинками і наразі складається 
вже з восьми елементів. Нещодавно до вже відомих нам елементів –  приго-
тування пиріжків з «таком» у с. Михайлівка, приготування кваску з хрінком 
у Співаківці, обряду зустрічі весни у селах Михайлівка, Деменкове, Безгинове, 
Царівка, випікання «жайворонків» у селі Михайлівка, приготування пиріжків 
з крохтями у селі Гречишкине, приготування козацького квасу з хріном у селі 
Гречишкине, випікання весільних хлібів у селі Михайлівка – приєдналося                                        
приготування незвичайної страви – бузинника.
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Повна назва свята - Воздви-
ження чесного і животворящого 
Хреста Господнього, а в народі 
його називають Здвиження або 
Здвиг.

Історія свята Воздвиження 
Хреста Господнього

Вперше свято стали відзнача-
ти в IV столітті після освячення 
храму Воскресіння Господнього, 
спорудженого святим Костянти-
ном Великим на Голгофі в Єру-
салимі. 14 вересня (старий стиль) 
335 року відбулося врочисте воз-
движення віднайденого Хреста 
Господнього, на якому розіп'яли 
Ісуса Христа.

Хрест виявила мати імпера-
тора Костянтина Великого Геле-
на, коли приїхала в Палестину. 
При розкопках знайшли печеру 
Гробу Господнього, а біля неї - 
три хрести. Коло одного з них, 
згідно з легендами, зцілилася 
від хвороб одна жінка, а помер-
лий чоловік воскрес після доти-
ку до хреста. Після цього і був 
визначений той самий Хрест, на 

якому розіп'яли Спасителя.
В VII столітті перський цар 

Хосров II розбив грецьке військо 
і розграбував Єрусалим, а Хрест 
Ісуса Христа відвіз до Персії. Там 
святиня знаходилася 14 років - 
Хрест повернув назад імператор 
Іраклій I. Як свідчать перекази, 
перед воротами в місто близько 
Голгофи йому з'явився Янгол та 
перегородив шлях, і зайти в Єруса-
лим вдалося тільки знявши з себе 
корону та надівши простий одяг.

В Православній церкві України 
зазначили, що в дні Воздвиження 
Хреста Господнього поєдналися 
дві події: розп'яття Ісуса Христа 
і його воскресіння. Це - свідчен-
ня того, що після земних страж-
дань у боротьбі проти зла і гріха 
приходить очищення, прощення, 
слава воскресіння і велич Божої 
милості.

У церквах і храмах священики 
під час богослужінь на Воздви-
ження піднімають хрест високо 
над собою, щоб всі парафіяни 
його бачили.

Прикмети на Воздвиження 
Хреста Господнього

Вважається, що в цей день 
обов'язково потрібно відвідати 
церкву і прочитати молитви.

Наші пращури вважали, що 
напередодні цього свята нечиста 
сила намагається нашкодити лю-
дям якомога більше. Від зла і біди 
захищалися молитвами і обере-
гами. Також дотримувалися ряду 
важливих правил, щоб уберегтися 
від злих духів та їх підступів.

Вірили, що в цей день не мож-
на заходити в ліс, де на безтур-
ботних порушників міг чекати 
лісовик.

Також в народі побутувала 
традиція залишати вдома недо-
торканим якесь блюдо - за до-

помогою цього частування за-
добрювали домовика, щоб він 
наглядав за вогнищем, допомагав 
по господарству та беріг житло. 
Крім того, його просили відганя-
ти біди і зло від маленьких дітей 
в сім'ї.

До речі, мати кота в хаті в це 
свято вважалося доброю прикме-
тою і обіцяло достаток всім до-
мочадцям - таким чином тварини 
переймали на себе деякі «функ-
ції» домовика.

У той же час вважалося пога-
ною ознакою побачити змію 27 
вересня на свято - гад уособлював 
нечисть, і зустріч обіцяла велику 
біду.

Заборони на Воздвиження
27 вересня нових справ не по-

чинають, щоб потім у збитках не 
жити.

Заборонено вживати в їжу про-
дукти тваринного походження.

Бажано не влаштовувати гуч-
них застіль і бурхливих розваг.

У цей день ховаються в нори 
змії, вужі та ящірки, тому заборо-
нялося в ліс ходити – щоб змія не 
затягла в свою яму.

Не рекомендується позичати 
гроші, щоб не зазнати збитків.

Заборонено працювати на зем-
лі, інакше на майбутній рік уро-
жай не достигне.

На Воздвиження не можна по-

рушувати піст, і господині накри-
вали стіл «скромними» стравами 
без м'ясного.

Пращури вірили, що погані 
думки в цей день можуть прине-
сти хвороби і відігнати удачу - за-
боронялося сперечатися і свари-
тися на свято.

Також на Воздвиження вважа-
ли гріхом відмовити комусь, хто 
потребує допомоги, було прийня-
то давати милостиню та пригоща-
ти жебраків їжею. Вірили, що до-
брота обов'язково повернеться до 
вас із потроєною щедрістю.

Прикмети на 27 вересня
Хто на Здвиження дотримуєть-

ся посту, отримає прощення семи 
гріхів, а ті, хто не дотримувався, 
навпаки – їх набудуть.

На Здвиження потрібно від чи-
стого серця давати милостиню, 
щоб в житті не було місця невда-
чам.

Заготовлена цього дня на зиму 
капуста вийде дуже смачною.

За прикметами, 27 вересня за-
кінчується бабине літо і тепла вже 
не буде.

У цей день дме північний вітер 
– літо наступного року буде те-
плим, якщо західний – холодним.

Якщо журавлі летять, не по-
спішаючи, досить високо та кур-
ликають, то осінь буде теплою. А 
ще, дивлячись на птахів, заведено 
загадувати бажання – неодмінно 
збудеться. 

https://glavcom.ua/

С наступлением осени перед 
всеми родителями стоит глав-
ная задача – обезопасить здо-
ровье ребенка в холодную погоду.
Так, по мнению доктора Кома-
ровского, для того, чтобы укре-
пить иммунитет ребенка, до-
статочно следовать 5 простым 
правилам:

1.  Не кормить, если не хочет
Не стоит заставлять детей 

есть, если они не голодны. Ребе-
нок самостоятельно может ре-
шить сколько пищи в тарелке ему 
съесть. Это касается и о введении 
в рацион тех продуктов, которые, 
по мнению многих, помогут укре-
пить здоровье, однако если малыш 
их не ест, заставлять его не нужно.

2. Выполнять физические 
упражнения на свежем воздухе.

Доктор рекомендует про-
водить с детьми хотя бы 1 час 
времени на улице. Даже такое 
короткое время поможет орга-
низму окрепнуть. При этом же-
лательно заниматься какими-ни-
будь не сложными физическими 
упражнениями, это будет полез-
но как для ребенка, так и для ро-
дителя.

3.      Проветривать помещение
Для здоровья дыхательных 

путей и хорошего самочувствия в 
квартире всегда должен быть све-
жий воздух и оптимальная влаж-
ность 40-60%. Особенно важно 
проветривать помещение вече-
ром для крепкого и здорового сна 
малыша.

4.  Потреблять много жидко-
сти. 

У родителей вода всегда долж-

на быть под рукой, ведь у детей 
много активности – они бегают, 
потеют, им жарко. Сохранять вод-
ный баланс в организме ребенка 
это очень важно.

5. Не искать волшебного 
средства

В интернете сейчас обсужда-
ют множество медикаментозных 
препаратов, которыми укрепляют 
иммунитет, однако доктор Кома-
ровский заверяет, что давать та-
блетки ребенку без надобности 
все же не стоит.  

Дефицит йода вызывает огра-
ниченное развитие мозга, особен-
но у детей, психические заболе-
вания, проблемы с холестерином, 
летаргию, депрессии, усталость 
и нарушения веса. Избыток йода 
может привести к гипотирео-
зу или состоянию, при котором 
возникает дефицит гормона щи-
товидной железы. Гималайская 
кристаллическая соль, также 
называемая серой, считается 
богатым источником йода. Все 
виды поваренной соли содержат 
йод, но они обычно теряют свои 
врожденные минералы через об-
работку. А необработанная гима-
лайская соль содержит около 500 
мг йода.

Клюква обладает антиокси-
дантными свойствами и является 
богатым источником йода. В 120 
г клюквы около 400 мкг йода. Для 
заполнения дневной нормы реко-
мендуется съесть немного ягод 
или выпить стакан свежего сока.

Фасоль или морская фасоль 
также считается богатым источ-
ником йода, но лучше ее упо-
треблять в качестве бобов. Так в 
половине стакана темно-синей 
фасоли около 32 мкг йода. В бо-

бах также множество клетчатки.
Ламинарии или водоросли. 

Океан - крупнейший источник бо-
гатой йодом едой вроде водорос-
лей. В них высокое содержание 
йода, например, в одной порции 
ламинарий в четыре раза больше 
йода, чем рекомендуется употре-
блять в сутки. Можно добавлять 
их в суп или салаты.

greenpost.ua

Начнем с того, что добавки E 
– это разнообразная группа ком-
понентов, где каждое вещество 
обладает уникальной технологи-
ческой функцией. Некоторые из 
них являются красителями, дру-
гие обладают антиоксидантами 
свойствами. 

Е-добавка с числом от 100 до 
199 – красители. E-добавка от 200 
до 299 – консерванты. Е-добавка 
от 300 до 399 – антиоксиданты и 
регуляторы кислотности. Е-до-
бавка от 400 до 499 – эмульга-
торы, разрыхлители, желирую-
щие агенты.

E от 500 до 599 – вспомога-
тельные вещества.

Е от 600 до 699 – усилители 
вкуса.

Е от 900 до 999 – подсластите-
ли.

Е от 1000 до 1999 – стабилиза-
торы, консерванты, загустители.

Существуют также натураль-
ные консерванты, которых в тео-
рии не стоит бояться:

E200 (сорбиновая кислота). 
Для сохранения лимонада, сока, 
вина, сидра, зубной пасты, жид-
кости для полоскания рта.

E236 (муравьиная кислота). 
Для сохранения рыбных кон-
сервов, фруктовых соков, мари-
нованных огурцов.

Е270 (молочная кислота). Для 

сохранения сыра, йогурта, кефира 
и других молочных продуктов.

Большинство добавок разре-
шены к использованию в пище-
вой промышленности и по сути 
не представляют угрозы для здо-
ровья человека. К примеру, та 
же добавка под номером Е300, 
которая является аскорбиновой 
кислотой – витамином С, безу-
словно полезна для организма. 
Тем не менее наряду с полезны-
ми и безвредными добавками 
существуют и те, которые могут 
нанести вред, в частности при 
постоянном употреблении. Ниже 
приведем список наиболее опас-
ных добавок, которых следует 
избегать, или как минимум упо-
треблять очень редко. 

Аспартам (Е 951): сладкая га-
зировка, ненатуральный йогурт, 
хлопья для завтрака, жевательные 
резинки. Потенциальный вред: 
высоко канцерогенная добавка, 
может привести к нарушению хи-
мии мозга. 

Глутамат натрия (Е621): про-
дукты быстрого приготовления. 
Потенциальный вред: тошнота, 
головокружение, учащенное сер-
дцебиение.

Эритрозин (Е127): консерви-
рованные фрукты, вишня, пе-
ченье, колбасы. Потенциальный 
вред: аллергическая реакция, 
обострение гастрита, раздраже-
ние кишечника. 

Гуммиарабик (Е414): конди-
терские изделия (особенно какао 
и шоколад), желе и топпинги, же-
вательная резинка, безалкоголь-
ные напитки, пиво, детское пита-
ние. Потенциальный вред: сыпь, 
крапивница, может усиливать 
симптомы астмы.

Сахарин (Е954): подсластите-
ли, напитки, магазинные соки. 
Потенциальный вред: может раз-
дражать пищеварительный тракт.

Фосфорная кислота (Е338): 
сладкая газировка, энергетиче-
ские напитки, консервы. Потен-
циальный вред: деминерализует 
костный матрикс. 

Бриллиантовый зеленый (S) 
(Е421): соусы, желе, мороженое, 
сухарики. Потенциальный вред: 
может вызвать симптомы аллер-
гии и анемии.

Тартразин (Е102): в газирован-
ных напитках со вкусом апельси-
на, в продуктах быстрого приго-
товления, конфетах, консервах, 
соусах, искусственном меде и 
горчице. 

Отдельно стоит отметить кра-
сители, которых также следует 
избегать или как минимум упо-
треблять максимально редко, осо-
бенно детям: 

E104 (желтый хинолин): может 
вызывать аллергическую кож-
ную реакцию. E124 (красный): 
оказывает стимулирующее дей-
ствие, может вызвать аллергию. 
Приемлемая суточная доза этого 
красителя составляет не более 4 
мг/кг тела.

Е131 (синий, темно-голубой): 
широко не используется, во мно-
гих странах запрещен, но все еще 
можно встретить в некоторых на-
питках и мясных изделия. Может 
вызвать кишечные расстройства и 
аллергию.

Считается, что некоторые пи-
щевые добавки способствуют 
появлению пищевой аллергии, 
значительно снижают иммуни-
тет человека и повышают часто-
ту возникновения гипертонии, а 
также ожирения с диабетом. По-
этому перед покупкой того или 
иного продукта стоит потратить 
несколько минут для прочтения 
этикетки с составом. 

/toneto.net

 

 

У свято Воздвиження православні шанують головний 
символ християнства - хрест, на якому був розп'ятий Ісус

Воздвиження Хреста Господнього православні 
відзначають 27 вересня (14 вересня за старим стилем). Це 
велике церковне свято, яке відноситься до особливих двана-
десятих, має один день передпразництва і ще сім - попраз-
ництва.
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Полгода светлой памяти
Суворову  

Алексею Сергеевичу
(18.03.1942 г. - 23.03.2021 г.)

Полгода, как тебя нет с нами, 
дорогой и любимый наш человек.

Ты ушёл, померк весь свет...
сердце бьётся уже чуть слышно...

Я не верю, что тебя нет.
Почему же так всё вышло?

Ты ушёл, всё забрав с собой...
Застыли слёзы на глазах...

А в сердце лишь немая боль...
Мы будем вечно помнить и 

любить тебя.
Жена, дети, внуки, правнуки.

помним.. .

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

СпУТниКоВЫЕ АнТЕннЫ. Продажа. Установка. Ремонт. 
Обслуживание. 099-336-87-79.

БУРим СКВАЖинЫ. (63-125). 095-678-06-28.
БУРЕниЕ СКВАЖин. 050-964-09-80.

услуги

куплю
ВоСК, пРопоЛиС, мЁД, ВоЩинА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77.

продам
Двухкомнатную КВАРТиРУ, 0-99-683-78-14.  
Новые СТАЛЬнЫЕ РАДиАТоРЫ. Тип G 22, нижнее под-

ключение с терморегулятором. 30/72 – 1 шт., 40/80 – 2 шт.                          
095-50-239-18.

Пятилитровый опРЫСКиВАТЕЛЬ, б/у, в хорошем                           
состоянии. Недорого. 099-36-88-604.

КоРоВУ на молоко и ТЕЛЁнКА (3,5 месяца). 099-67-12-300.
СЕно. 1,75 грн. 066-31-32-595.
ГАРБУЗ кормовий. 066-077-50-97.

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

КиРПиЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКи, 

ПЛиТЫ ПКЖ (6х1,5),
РигЕЛя, ПЕРЕмЫЧКи,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

милые, игривые котята (мальчики)
ищут настоящего надежного друга.

066-60-39-967.

Выражаю искреннюю благодарность за внимание к нам, 
жителям села Дмитриевка. Дело в том, что существовала для 
нас огромная проблема – добраться из села в Новоайдар. Об-
щественного транспорта нет, добираться до трассы далеко, 
попутку не всегда поймать можно. Молодым сложно, а что го-
ворить о нас, пенсионерах.

Но недавно проблема наша благодаря гуманитарной миссии 
«Пролиска» решена. Теперь дважды в месяц из Дмитриевки в 
Новоайдар курсирует социальный автобус. Мы можем прие-
хать на несколько часов, решить свои дела и вернуться домой.

Спасибо за заботу.
С уважением, Екатерина Борисовна ДЕГТЯРЬ,

жительница села Дмитриевка.

Адміністрація та колектив Новоайдарської обласної 
санаторної школи висловлюють щирі співчуття вчителю 
Козловській Ірині Василівні з приводу передчасної смерті  
батька – САВІнА Василя михайловича.

Новоайдарська дільниця Ста-
робільського МРУЕГГ нагадує 
абонентам, які використовують 
природний газ для опалення жит-
ла, що з настанням опалювально-
го періоду збільшується небезпека 
виникнення нещасних випадків 
і аварій, головними причинами 
яких можуть бути: недотриман-
ня абонентами правил безпечно-
го користування газом у побуті; 
відсутність постійного контролю 
абонентами наявності тяги в ди-
моходах, самовільне підключен-
ня газових приладів; несприят-
ливі погодні умови, різка зміна 
зовнішньої температури і атмос-
ферного тиску, поривчасті вітри.

уникнути цих ситуацій 
вам допоможе дотримання               
наступних правил:

- провітрюйте приміщення 
перед розпалюванням газових    
приладів;

- абонентам, які проживають 
в приватних житлових будинках 
та приватизованих квартирах 
житлових багатоквартирних бу-
динків, необхідно надавати на 
Новоайдарську дільницю Ста-
робільського МРУЕГГ від спеці-
алізованих підприємств акт про 
періодичну перевірку і прочи-
щення димових і вентиляційних 
каналів 2 рази на рік: перед почат-
ком опалювального сезону       і по 
його закінченні;

- переконайтеся в наявності 
тяги в димовідних та вентиляці-
йних каналах за допомогою па-
перової смужки, а в водогрійних 

колонках — відкритим вогнем 
(сірником);

- не використовуйте газові пли-
ти для обігріву квартири;

- перед розпалом опалюваль-
них приладів переконайтеся, що 
всі крани перед приладом і на при-
ладі закриті;

- не проводьте розпал несправ-
них опалювальних приладів, а 
зверніться в службу ремонту за 
телефоном 104;

- не залишайте без нагляду пра-
цюючий опалювальний прилад, не 
допускайте його перегріву, бо це 
може призвести до появи тріщини 
в димоходах і надходження чадно-
го газу в приміщення;

- не допускайте до розпалюван-
ня осіб, які не навчені правилам 
безпечного користування газови-
ми приладами, осіб у нетверезому 
стані, дітей дошкільного віку.

Якщо тяга погіршилася або 
відсутня, користуватися газовими 
приладами категорично забороня-
ється.

В цьому випадку необхідно 
вимкнути прилад, закрити кран 
на газопроводі перед приладом, 
ретельно провітрити приміщення 
і звернутися в спеціалізовану ор-
ганізацію з перевірки димових і 
вентиляційних каналів та надати 
акт про їх придатність до експлу-
атації на Новоайдарську дільницю 
Старобільського МРУЕГГ.

Також Новоайдарська дільниця 
Старобільського МРУЕГГ нага-
дує про необхідність укладання 
Договору про надання послуг з 

технічного обслуговування вну-
трішньобудинкової системи газо-
постачання та газового обладнан-
ня приватних будинків, квартир та 
Договору на експлуатацію складо-
вих газорозподільної системи між 
власником (балансоутримувачем, 
управителем) внутрішньобудин-
кових газових мереж багатоквар-
тирного будинку.

Відповідно до статті 19 Зако-
ну України «Про житлово-кому-
нальні послуги» зі змінами, які 
набрали чинності 01.05.2021 року, 
для забезпечення безпеки газопо-
стачання та готовності внутріш-
ньобудинкових систем газопоста-
чання дво- або багатоквартирного 
будинку до надання послуг з роз-
поділу та постачання природного 
газу, співвласники такого будинку 
або за їхнім рішенням- управитель 
багатоквартирного будинку, об’єд-
нання співвласників багатоквар-
тирного будинку, інша уповно-
важена співвласниками особа, 
мають укласти договір на техніч-
не обслуговування внутрішньобу-
динкових систем газопостачання 
багатоквартирного будинку з опе-
ратором газорозподільної системи 
або іншим суб’єктом господарю-
вання, який має право на виконан-
ня таких   робіт.

Порядок технічного обслугову-
вання внутрішньобудинкових сис-
тем газопостачання у багатоквар-
тирному будинку та види робіт, які 
є обов’язковими під час технічно-
го обслуговування, визначаються 
центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику в 
нафтогазовому     комплексі.

У разі укладення договору на 
технічне обслуговування внутріш-
ньобудинкових систем газопоста-
чання багатоквартирного будинку 
з оператором газорозподільної 
системи, такий договір укладаєть-
ся за формою типового договору, 
затвердженого Національною 
комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг, та 
є публічним. Оператор газороз-
подільної системи не має права 
вимагати укладання договору на 
технічне обслуговування внутріш-
ньобудинкових систем газопоста-
чання багатоквартирного будинку 
на інших умовах, що не відпові-
дають умовам типового договору, 
затвердженого Національною ко-
місією, що здійснює державне ре-
гулювання у сферах енергетики та 
комунальних       послуг.

У разі укладення договору на 
технічне обслуговування внутріш-
ньобудинкових систем газопоста-
чання багатоквартирного будинку 
з іншим об”єктом господарюван-
ня, ніж оператор газорозподільної 
системи, сторони  визначають іс-
тотні умови договору на підставі 
вільного волевиявлення з ураху-
ванням вимог Господарського та 
Цивільного кодексів України. При 
цьому управитель багатоквар-
тирного будинку, об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку або інша уповноважена 

співвласниками особа повідом-
ляють про це оператора газороз-
подільної системи протягом 15 
днів з дати укладення такого                                                    
договору.

На даний час центральним ор-
ганом виконавчої влади, що за-
безпечує формування та реалізує 
державну політику в нафтогазово-
му комплексі не затверджено По-
рядок технічного обслуговування 
внутрішньобудинкових систем 
газопостачання у багатоквартир-
ному будинку та види робіт, які є 
обов”язковими під час технічного 
обслуговування, та НКРЕКП не 
затверджено Типовий договір на 
технічне обслуговування внутріш-
ньобудинкових систем газопоста-
чання багатоквартирного будинку.

Враховуючи зазначене та з 
метою недопущення створення 
аварійних ситуацій, які можуть 
загрожувати життю та здоров’ю 
громадян при припиненні газо-
постачання багатоквартирних 
будинків, Новоайдарська дільни-
ця Старобільського МРУЕГГ АТ 
«Луганськгаз» пропонує мешкан-
цям багатоквартирного будинку 
укласти договори на технічне об-
слуговування внутрішньобудинко-
вих систем газопостачання бага-
токвартирного будинку на умовах 
та вартості виконання робіт, які ді-
яли до набрання чинності змін до 
Закону України «Про житлово-ко-
мунальні                       послуги».

новоайдарська
газова дільниця.

Увага! Скоро опалювальний сезон!

поЗнАКомЛЮСЬ С 
ЖЕнЩиноЙ 40-50 лет без 
вредных привычек. О себе: 49 
лет, непьющий, некурящий, ІІІ 
группа инвалидности, пенси-                                                        
онер. 066-91-39-676. Александр.

Втрачений військовий 
квиток на ім'я Фоміна Во-
лодимира миколайовича, 
7.01.1977 р.н., вважати не-
дійсним.

ищу парувважати недійсним
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22 сентября
отпраздновала 40-летний юбилей

Наталья Александровна ЦЫБУЛИНА!

Поздравляем  Вас с Днем рождения!
40 лет — это только начало.
Счастья, радости в жизни, везения,
Чтоб влюбляться душа не устала.

Пусть на сердце не будет тревоги,
Дом уютом гостей удивляет,
Не встречайте  преград на дороге,
Пусть улыбка лицо украшает.

Коллектив КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница».

Шановну Тетяну Іванівну ШВАЧКУ
 щиро вітаємо з ювілеєм!

Бажаємо світла і тепла від оточуючих, 
благополуччя і міцного здоров’я, хліба на столі і 
сонечка у віконці.

Найближчі друзі.

24 сентября. 18 лунный день. 
Убывающая Луна в знаке Телец.

Благоприятный день для об-
щения с окружающими и новых 
знакомств. Финансовые опера-
ции и сделки будут успешными. 
Инвестиции принесут доход. Од-
нако при решении возникающих 
проблем необходимо проявить 
осмотрительность и рассудитель-
ность.

25 сентября. 19 лунный день. 
Убывающая Луна в знаке Телец.

В этот день активизируются 
энергетические вампиры, по-
этому общение с людьми нужно 
свести к минимуму. Вероятны 
скандалы и ссоры. Стоит дер-
жаться от них подальше. Небла-
гоприятные для заключения бра-
ка лунные сутки.

26 сентября. 20 лунный день. 
Убывающая Луна в знаке Близ-
нецы

Не стоит взваливать на плечи 
груз непомерных обязанностей. 
Переутомление в этот день может 
привести к ослаблению защит-
ных сил организма. Сегодня нуж-
но выполнять только самые инте-
ресные для вас дела. Проведите 
сутки в уединении или сведите 
общение к минимуму.

27 сентября. 21 лунный день.
Убывающая Луна в знаке Близ-
нецы

21 лунный день идеален для 
путешествий, вылазок на при-
роду, и пикников. Благоприятно 
скажется на здоровье умеренная 
физическая активность. Работа в 
коллективе будет продуктивной.

28 сентября. 22 лунный день. 
Убывающая Луна в знаке Близ-
нецы.

Интуиция подсказывает пра-
вильное направление, а вдохно-
вение не даст вам сидеть сложа 
руки. В этот день можно поста-
вить планы и цели на будущее. В 
профессиональной сфере стоит 
заняться обязанностями, которые 
не требуют большой концентра-
ции внимания. Импульсивность 
возрастает и под ее влиянием 
возможны неверные решения и 
ошибки.

29 сентября. 23 лунный день.
Убывающая Луна в знаке Рак.

Не позволяйте искушениям 
и соблазнам затмить ваш разум. 
Следует избегать большого ско-
пления людей, влияние дня агрес-
сивное и непредсказуемое. Сегод-
ня ваша вторая половинка может 
вас приревновать. Не лучший 
день для новых начинаний.

30 сентября. 24 лунный день.
Убывающая Луна в знаке Рак.

В двадцать четвертый лунный 
день в жизни не останется места 
грусти и тоске. Гармоничный 
день с позитивной энергетикой. 
Займитесь профилактикой забо-
леваний, пройдете обследование 
и позаботьтесь о своем здоровье.

Ответы  на ключворд,
опубликованный в № 38

Медицина 

"Шнобелевки" в 2021 году 
удостоились ученые из Гер-
мании, Турции и Великобри-
тании "за демонстрацию того, 
что сексуальный оргазм мо-
жет быть так же эффективен, 
как противоотечные лекар-
ства, для улучшения носового 
дыхания". 

Химия 

Международный коллектив 
ученых из Германии, Велико-

британии, Новой Зеландии, 
Греции, Кипра и Австрии по-
лучил награду "за химический 
анализ воздуха в кинотеатрах 
с целью проверки по запахам 
уровня насилия, секса, анти-
общественного поведения, 
употребления наркотиков и 
ненормативной лексики в 
фильме, который смотрит      
аудитория". 

Физика  

Ученые из Нидерландов, 
Италии, Тайваня и США 
были награждены за изучение 

«броуновского движения пе-
шеходов", а именно: почему 
"пешеходы не сталкиваются 
постоянно с другими пешехо-
дами". 

Мир 

«Шнобелевская премия 
мира» присуждена американ-
ским ученым «за проверку 
гипотезы о том, что мужчины 
отращивали бороды, чтобы 
защитить себя от ударов по 
лицу». 

Экономика 

Группа ученых из Фран-
ции, Швейцарии, Австралии, 
Австрии, Чехии и Великобри-

тании получила награду «за 
открытие того, что лишний 
вес политических деятелей 
страны может быть хорошим 
индикатором коррупции в 
государстве». 

Еще есть две категории, ко-
торые отдельно в Нобелевских 
премиях не присутствуют: 

Биология 

Шведские ученые полу-
чили «шнобеля» «за анализ 
вариаций мурлыканья, щебе-
тания, дребезжания, трелей, 
поскрипывания, бормотания, 
мяуканья, стона, писка, шипе-
ния, воя, скуления, рычания 
и других способов общения 
между кошкой и человеком». 

Экология 

Премия присуждена 
ученым из Испании и Ирана 
«за использование генетиче-
ского анализа для выявления 
различных видов бактерий, 
обитающих в выплюнутой же-
вательной резинке на тротуа-
рах в разных странах». 

rusjev.net.

В Гарварде в США огласили имена лауреатов "Шнобелевской 
премии 2021" (IgNobelPrize).  "Шнобелевские премии" при-
суждаются за самые сомнительные достижения в различных 
областях науки, которые "вначале веселят, а затем заставляют 
задуматься". 

Вручение премий состоялось в 31-й раз. Церемонию, ко-
торая второй год проходит в формате онлайн из-за панде-
мии, провела редакция юмористического научного журнала 
AnnalsofImprobableResearch. 

Лауреатами "Шнобелевки" стали ученые из 24 стран. "Шно-
белевская премия" в своем роде пародирует Нобелевскую пре-
мию, которую вручают с 1901 года. Она присуждается в тех же 
сферах: 

«Їх розшукують Збройні 
Сили України»
1. Солдат ГРИГОР С. С., 1973 р. н.;
2. Солдат ШИВЦОВ О. М.;
3. Солдат СТЕЦЕНКО В. В.;
4. Солдат НІКІТІЧ О. В.,1959 р. н.;
5. Солдат ЛІННИК Д. А., 1999 р. н.;
6. Солдат ОЛЄКСІЄНКО Б. М., 
1999 р. н.;
7. Ст. солдат ПОПОВ А. П., 1995 р. н.;
8. Солдат МЕНДИКАШ К. О., 
1994 р. н.;
9. Солдат ШИЛЮК П. А., 1992 р. н.;
10. Солдат ЮРОВ М. Ю.;
11. Солдат ДЕМЯНОВ А. В., 
1986 р. н.;
12. Солдат ДЕКАНЬ А. С., 2000 р. н.

Відповідальний за випуск:
О. Часников.


