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Будівництво обласної лікарні, залізничної колії та ремонт доріг. Про те, як на Луганщині просувається впровадження найбільших інфраструктурних проєктів,
розповів днями очільник області Сергій Гайдай у своєму традиційному відеозверненні на Фейсбуці.
Загальна вартість – 8,74 млн грн. час проведення ООС відключення
Про модернізацію водокана- цього водопостачальника. Всі
лу. Все ближчі до логічного за- документи ми вже надали, –
вершення перемовини щодо наголосив очільник Луганщини.
модернізації Попаснянського воНагадаємо, що заборгованість
доканалу. За словами Сергія Гай- Попаснянського водоканалу педая, вже наприкінці вересня на ред енергетиками вже перевалиЛуганщину завітають представ- ла за 200 млн грн. Левова частники французьких компаній- ка цієї суми утворилася через,
інвесторів, щоби визначити фактично, безоплатну поставку
обсяг робіт.
води на окуповані території.
– Тож наступного року,
Про будівництво залізничної
як тільки погода дозволить – колії. Так само просувається писподіваємось, з травня – розпоч- тання будівництва залізничної
немо модернізацію. Це інвестиції колії, яка має з’єднати напрямок
в 75 млн євро, – нагадав Кіндарашівка Нова – Лантратівка
голова ЛОДА.
із
загальною
залізничних
Але це – справа майбутньо- доріг України. За словами
го. Нинішня задача обласної Сергія Гайдая, вже створено
влади – запобігти знеструм- відповідну робочу групу.
ленню підприємства, яке має
– Крім того, вже визначивСергій Гайдай оглядає новий комп’ютерний томограф
багатомільйонні борги перед по- ся потенційний інвестор. Це
стачальником
електроенергії. – одна з найпотужніших киПро
обласну
лікарню. для ЛОКБ, область продовжує її Гайдай передав чотири шкільні 18 вересня на засіданні анти- тайських компаній, – повідомив
Найбільш
очікувана
нови- технічне оснащення. Напередодні автобуси, пристосовані для пе- кризового енергетичного шта- губернатор.
на минулого тижня – резуль- Сергій Гайдай відвідав відділення ревезення школярів з обмеже- бу під головуванням прем’єрОчільник ОДА зазначив, що
томографії
у ною здатністю до пересування, міністра
тати візиту керівника обласної комп’ютерної
України
Дениса китайці пропонують «привабливі
адміністрації Сергія Гайдая до Сєвєродонецьку. Там він оглянув для Троїцької, Білокуракинської, Шмигаля Сергій Гайдай запро- умови, з якими погоджуються в
ОТГ
та понував голові уряду відповідні Кабміні». Також він додав, що
Відня. Там у присутності пре- новий апарат КТ «General Electric Красноріченської
зидента він підписав кілька Healthcare Japan Corporation». Старобільської районної ради.
антикризові заходи.
по кожній з таких інвестицій,
– Давайте домовимося – я хочу
важливих
для
Луганщини Лікарі розповіли, що апарат може
– У зв’язку зі скороченням як будівництво старобільського
документів про співпрацю з робити 128 зрізів та максимально перерізати стрічку лише один споживання питної води тимча- «трикутника», залізничної колії,
точно відображати усі проблемні раз, коли ми будемо передавати сово окупованою територією, обласної лікарні чи модернізації
австрійськими партнерами.
Зокрема – меморандум про ділянки у тілі хворого. Сама останні автобуси для області, коли у
підприємства
виникає Попаснянського водоканалу, обвзаєморозуміння між компанією процедура сканування органів стовідсотково усі території будуть щомісячний дефіцит коштів ласна влада домовляється про те,
забезпечені необхідним транспор- у розмірі 7 млн грн. Тому є щоби 20-30 % робіт виконували
«Фамед Інжинірінг ГмбХ» та Лу- може займати декілька секунд.
Апарат придбаний за майже том. Знаю та розумію, як це важ- пропозиція внести зміни до по- українські компанії. Наприклад,
ганською
облдержадміністрацією, який стосується будівництва 25 млн грн за рахунок обласного ливо. Від вас єдине, що прошу станови Уряду № 1209 від 27 груд- на умовах субпідряду.
бюджету. Аналогів йому в області – зробити так, щоб діти їхали до ня 2018 року і не застосовувати на
обласної лікарні.
Г. СИМОНОВА.
– Мова йде орієнтовно про поки що нема. Скористатися мож- школи із задоволенням. А зі свого
160 млн доларів чи євро. Чітка ливостями томографу жителі боку зроблю все можливе, щоб ці
У ЛОКБ Сергій Гайдай оглянув новий апарат КТ «Geneціна буде визначена, коли зро- Луганщини можуть безкоштов- автобуси їздили ще й по хороших ral Electric Healthcare Japan Corporation», придбаний за
блять проєктно-кошторисну доку- но за наявності відповідного дорогах, – сказав у вітальному майже 25 млн грн за рахунок обласного бюджету. Аналогів
слові очільник Луганщини.
ментацію. Треба пройти ще ве- направлення від лікаря.
йому в області поки що нема. Скористатися можливостями
Про дороги. Як ми вже пиЩо стосується вже придбаних томографу жителі Луганщини можуть безкоштовно
личезний шлях, тому що це
поки договір про наміри. За- сали у минулому випуску, на автобусів, то кожен з них розра- за наявності відповідного направлення від лікаря.
раз ми починаємо готувати до- Луганщині продовжується мас- хований на 24 посадочних місця.
кументи для підписання вже штабне відновлення доріг у
міжурядової угоди, – повідомив рамках президентської програми «Велике будівництво». Зокерівник ЛОДА.
Сергій Гайдай зазначив, що крема, наразі роботи ведуться
вказана компанія – потужний на автошляхах Сєвєродонецькавстрійський забудовник, який Золоте, Старобільськ-Новоайдар
зводить лікарні по всьому світу. та Старобільськ-Мілове.
Стосовно останньої Сергій
Окремо він підкреслив, що обласна влада готова надати можливість Гайдай зазначив, що там дорожінвестувати на аналогічних умо- ники приступили до ремонту
вах українським компаніям, одразу в кількох напрямках:
– Зі Старобільська підуть в
але вкладати такі кошти вони
бік Мілового, з Біловодська – в
поки що не виявляли бажання.
Нагадаємо,
що
після бік Старобільська і Мілового.
окупації Луганська обласна Тож цього року ми зробимо
клінічна лікарня переїхала на вирівнюючий шар асфальту, а
підконтрольну територію. Од- наступного – зробимо дорогу
нак зараз окремої будівлі заклад повністю, – зазначив губернатор.
Відновлення доріг відбувається
не має: відділення розміщуються
у кількох містах на базі інших комплексно із забезпеченням
сільських навчальних закладів
лікарень.
Поки вирішується питання Луганщини шкільними автобу- Ці автобуси незабаром розвозитимуть школярів у сільській місцевості
з будівництвом нового «дому» сами. Минулої п’ятниці Сергій
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У серпні під час зустрічі з Марківською громадою глава області Сергій Гайдай анонсував відновлення виїзної роботи консультативної поліклініки Луганської обласної
клінічної лікарні. Пройшло менше місяця, і третинна
високоспеціалізована допомога стала ближчою до жителів
сільських районів. Звичайно – безкоштовно.
До 1 квітня поточного року
виїзні прийоми були для лікарів
консультативної
поліклініки
Луганської обласної клінічної
лікарні вже звичайною справою.
Хоча, якщо правді в очі дивитися, до цього складно звикнути.
Не до самих поїздок, ні. А саме
до почуттів, які не приховують
старенькі люди. Проживаючи
десь в далекому селі, більшість з
них вже навіть і не думали, що колись зможуть показатися лікарюспеціалісту. І вперше в житті
бачили обладнані за останнім
словом техніки автомобілі, де
ретельно їх обстежили, уважно вислухали і надали медичну
допомогу.
– Ми розуміли, що дуже часто за різних причин люди з
далеких сіл не можуть поїхати
в обласну лікарню. Та й самої
обласної лікарні як єдиного
цілісного об’єкту в області не
стало з 2014-го. І виникла думка організувати виїзний варіант
високоспеціалізованої медичної
допомоги жителям, що проживають на значних відстанях,
– розповідає Федір Соляник, головний лікар Луганської обласної
клінічної лікарні. – Я цю ідею
озвучив, і обласна влада пішла
назустріч.
За кошти обласного бюджету придбали два італійських
автомобіля Iveco, які укомплек-

тували за всіма побажаннями
лікарів. Обидві машини мають
ліфти для підйому пацієнтів та
дизель-генератори на випадок,
якщо немає електроенергії. Один
з автомобілів укомплектований
портативним
рентген-апаратом та ендоскопічним обладнанням. Інший – лабораторією
для аналізів та апаратом
ультразвукової діагностики. Також було придбано пасажирський мікроавтобус Ford, яким до
9 лікарів-консультантів можуть
діставатися села, де призначено
прийом.
– Домовилися спочатку з
чотирма районами – Новоайдарським,
Кремінським,
Старобільським і Біловодським
– і почали виїжджати. Максимально наближено до лінії
зіткнення, але, звичайно, не
туди, де стріляють. Бо машини
примітні – на тій стороні їх неадекватно можуть сприйняти, –
пояснює Федір Соляник.
Виїзди здійснювалися за запитами керівників районних
закладів охорони здоров’я, які
на дату приїзду обласних лікарів
організовували людей, щоб
прийшли у призначений час.
За результатами консультацій
у разі діагностування захворювань людей направляли на
стаціонарне лікування або до
сімейного лікаря.

– Минулого року бригада
лікарів відвідала майже три десятки населених пунктів в чотирьох районах області. Ми провели
медичний огляд більше 2,5 тисяч
людей. Виявляли туберкульоз,
рак, хвороби серця, надавали всю
можливу медичну допомогу. І,
я скажу, питання тут навіть не в
кількості, а в тому, що люди плакали, дякуючи лікарям за приїзд,
– зауважує головний лікар ЛОКЛ.
– За цими виїзними прийомами
між лікарями вже закріпилася
негласна назва – «поїзд здоров’я».
Але виїзди тимчасово довелося припинити. Це сталося через нововведення впровадженої
реформи вторинної та третинної
ланки медицини. В Національній

службі здоров’я України виїзні
прийоми лікарів поки не є
пріоритетними, тож після 1
квітня їх організація стала можливою лише коштом обласного
бюджету.
Якийсь час пішов на опрацювання роботи лікарів у нових
умовах, і нещодавно відбувся
перший виїзд «поїзду здоров’я».
– Я дуже вдячний очільнику
Луганщини Сергію Гайдаю,
що з розумінням поставився
до цього питання, і ми нарешті
почали виїжджати, – зазначає
Федір Соляник.
Перші виїзні консультації
відбулися у селі Невське Кремінського району –
віддаленому населеному пункті,

де проживає приблизно 500 осіб,
причому більшість з них похилого віку. Консультації провели спеціалісти з кардіології,
неврології, хірургії. Знадобилася і пересувна рентгенологічна
установка.
Наразі про початок надання
високоспеціалізованої медичної
допомоги сільському населенню поінформовані усі Центри
первинної
медико-соціальної
допомоги Луганської області.
Триває робота над складанням графіку наступних виїзних
консультацій.
Наступним «поїзд здоров’я»
планує відвідати Попаснянський
район.
Е. БОГДАНОВА.

На дорозі Н-21 Старобільськ
– Луганськ – Хрустальний
– Макіївка – Донецьк (від
Старобільська до Новоайдара)
триває поточний середній ремонт.
Загальна протяжність ділянки –
більш ніж 40 кілометрів.
Дорога пролягає через населені
пункти Старобільськ, Половинкине, Байдівка, Шульгинка, Штормове, Переможне, Денежникове,
Новоайдар.
Роботи
виконують
два
підрядники, у кожного – по 20
км. У Новоайдарському районі
працює ТОВ «АвтомагістральПівдень». У Старобільському –
ТОВ «Ростдорстрой».
Зі сторони Старобільська
дорожні бригади проводять фрезерування зношеного покриття. Далі

вони розширять дорожнє полотно
до 8 м (зараз ширина становить
7 м), виконають посилення основи з щебенево-піщаної суміші,
укріпленої цементом, влаштують два шари асфальтобетонного
покриття, проведуть зміцнення
узбіч, влаштують тротуари, з’їзди
та зупинки. Завершальним етапом стане нанесення розмітки,
встановлення дорожніх знаків та
бар’єрного огородження.
На ділянці між Штормовим та
Новоайдаром ремонт передбачає
фрезерування зношеного покриття, влаштування посиленої
дорожньої основи із щебеневопіщаної суміші, укріпленої цементом, двошарового покриття
із крупнозернистого асфальтобетону товщиною 10 см і щебене-

во-мастикового асфальтобетону
товщиною 5 см.
Також будуть влаштовані тротуари та встановлене зовнішнє
освітлення у населених пунктах, через які пролягає траса,
планується
відновлення
залізобетонних водопропускних
труб, влаштування з’їздів та примикань, автобусних зупинок,
бар’єрного огородження, дорожніх
знаків, сигнальних стовпчиків та
нанесення дорожньої розмітки.
На перших трьох кілометрах
траси дорожні бригади ТОВ
«Автомагістраль-Південь»
вже
відфрезерували зношене покриття. Ведуться роботи з поширення та влаштування посиленої
дорожньої основи.
loga.gov.ua

У декількох містах та районах Луганщини з 21 вересня діє «жовтий» рівень
небезпеки, який введено у Лисичанську, Севєродонецьку та
у Біловодському, Марківському,
Міловському,
Станично-Луганському,
Старобільському
районах Луганської області.
Відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України
від 22.07.2020 р. № 641, серед
іншого заборонено:
- роботу після 23:00 та до 07:00
суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля
(ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв,
буфетів тощо), крім діяльності
з надання послуг громадського харчування із здійсненням
адресної доставки замовлень та
замовлень на винос;
- діяльність хостелів;
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення,
крім готелів;
- діяльність спортивних
залів, фітнес-центрів, крім
спортивних залів, фітнесцентрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше
однієї
особи на 10 кв. метрів
приміщення;
- перевезення пасажирів
автомобільним (крім таксі)
та міським транспортом в
кількості більш як 50 відсотків
кількості місць для сидіння, пе-

редбачених технічною характеристикою транспортного засобу
або визначених в реєстраційних
документах на цей транспортний засіб, за умови розсадки
пасажирів з вільним місцем
поруч, спереду, позаду;
- приймання відвідувачів
закладами торговельного (у
тому числі в магазинах, що
розташовані
у
торговельно-розважальних
центрах)
і побутового обслуговування населення, крім випадків
забезпечення перебування у
приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів
торговельної площі;
- діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків приймання
відвідувачів із забезпеченням
наповненості не більш як на 50
відсотків посадкових місць у
приміщенні закладу.
За весь час досліджень на
Луганщині діагноз COVID-19
лабораторно підтверджений у
770 людей.
З них одужали – 418 (14 за
останню добу); лікуються –
344 (80 – на стаціонарі; 264 –
амбулаторно).
Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів
з підтвердженим випадком
COVID-19, – 48,5 %.

Автомобілі, що приїжджають до селян, оснащені
необхідним для діагностики обладнанням

loga.gov.ua
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На брифінгу для місцевих ЗМІ, що відбувся
23 вересня, начальник Новоайдарського відділу обслуговування громадян Старобільського об’єднаного
управління Пенсійного фонду України Луганської
області Валентина Зражаєва та начальник Новоайдарського відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Старобільського
об’єднаного управління Пенсійного фонду України
Луганської області Ірина Андрушко висвітлили
найактуальніші питання роботи УПФ на даний
момент.
Начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Ірина Андрушко надала наступну
важливу інформацію.
Старобільське об’єднане управління Пенсійного
фонду України Луганської області інформує, що відповідно до Закону України 882-ІХ «Про внесення змін
до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2020 рік» з 1 вересня 2020 року» передбачено збільшення мінімальної заробітної плати з 4723,00 грн. до
5000,00 грн. (на 277,00 грн.).
Враховуючи законодавчі новації, з 1 вересня 2020
року перераховані пенсійні виплати для осіб, які досягли 65-річного віку, не працюють та мають страховий
стаж не менше ніж 30 років у жінок та 35 років у чоловіків (у тих пенсіонерів, пенсії яким були призначені до
01.10.2011 року – відповідно 20 та 25 років). Для таких
осіб мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі не менше ніж 2000,00 грн., що дорівнює
40 % від 5000,00 грн.
Зазначений перерахунок стосується і одержувачів пенсії по втраті годувальника, за тих годувальників, які померли після досягнення 65-річного
віку і за життя набули необхідного страхового стажу
(30/35 або 20/25 відповідно).

Монети номіналом 25 копійок та усі банкноти
гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року,
перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою та будуть вилучені з обігу
з 1 жовтня 2020 року.
Нацбанк пояснює, що монети номіналом 25 копійок
зараз не розмінюються через вилучення з обігу монет
номіналами 1, 2 та 5 копійок, що відбулося торік.
На думку банку, тепер ця проблема вирішиться. Вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок спростить
готівкові розрахунки.
Запевняється, що це не матиме впливу на інфляцію,
оскільки за відсутності монет номіналом 25 копійок
під час готівкових розрахунків «можуть застосовуватися правила заокруглення загальних (у чеку) сум
розрахунків готівкою за товари, роботи чи послуги
(до сум, кратних 10 копійкам)».
Також Національний банк буде активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети
1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні
обігові монети зразка 2018 року.
Банкноти старого зразка, введені у обіг до 2003 року,
уже майже не виконують свою функцію платіжного засобу. Зараз у обігу їх залишається близько 1,8 %
від загальної кількості банкнот в обігу.

За вищевказаних умов перераховано 3,2 тис. пенсійних справ. Перерахунок пенсій здійснено за матеріалами пенсійних справ, в автоматичному режимі, тому
звертатися в органи Пенсійного фонду не потрібно. Вже
в вересні поточного року пенсія буде виплачуватися в
нових розмірах. Розмір пенсії кожного громадянина є
індивідуальним, тому доплата внаслідок перерахунку
буде різна для кожної особи.
Начальник відділу обслуговування громадян Валентина Зражаєва зауважила: «Поліпшення якості обслуговування громадян – одне з ключових завдань Пенсійного фонду України, для виконання якого створюються
сучасні сервіси та можливості.
На сьогодні впроваджено нові електронні сервіси – це «Пенсійний калькулятор», «Електронна трудова книжка», «Автоматичне призначення пенсії»
та мобільний застосунок «Пенсійний фонд».
Нова електронна послуга «Пенсійний калькулятор»
дозволяє самостійно розрахувати розмір майбутньої
пенсії.
Цією послугою намагаємось показати громадянам,
що пенсійне забезпечення, насамперед, залежить від
того, чи є вони застрахованими особами та чи сплачує
роботодавець за них страхові внески.
На сьогодні кожен громадянин і страхувальник через веб-портал електронних послуг Фонду може завантажити скановані копії паперової трудової книжки
і скористатись послугою «Електронна трудова книжка». Сервіс дозволяє усунути можливі негативні наслідки втрати паперової трудової книжки, її фізичного пошкодження, та ризики фальсифікації і внесення
недостовірних відомостей.
Також з 1 липня 2020 року Пенсійний фонд України впровадив нову сервісну послугу – автоматичне
призначення пенсії. Пенсія призначається автоматично
при досягненні пенсійного віку з урахуванням усіх наявних у Пенсійному фонді даних. Немає необхідності
додатково звертатися та особисто відвідувати органи
Пенсійного фонду. Сервіс дозволяє надати всю необхідну для призначення пенсії інформацію завчасно та провести
перевірку наявних у Пенсійному
фонді даних.
Значно спростив взаємодію з
Фондом мобільний застосунок
«Пенсійний фонд», за допомогою
якого можна отримати весь спектр
електронних послуг з мобільних
пристроїв (телефон, планшет), з
використанням кваліфікованого
електронного підпису, BankID або
попередньої реєстрації на вебпорталі електронних послуг Фонду.
В Пенсійному фонді України
працюють над тим, щоб громадяни не витрачали час на звернення та черги, а отримували
якісні послуги».
Звертаємо вашу увагу, що онлайн сервіси Пенсійного фонду
України є абсолютно безкоштовними. Запрошуємо усіх бажаючих приєднатися до нових
сервісів та оцінити їх переваги.

Отже з 1 жовтня 2020 року усі магазини, ресторани, сфера побуту мають припинити їх приймати, а залишки таких монет і банкнот – до 16 жовтня здати до
кас банків України для зарахування на рахунки.
Водночас громадяни зможуть без обмежень та
безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року,
на монети та банкноти інших номіналів і зразків
упродовж наступних трьох років.
pravda.com.ua

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 39

25 ВЕРЕСНЯ

2020 р.

3

Теперь через приложение «Дія» можно будет
совершать больше операций.
Таким образом, стали доступны такие функции:
- проведения банковских операций;
- предоставления услуг почтовой связи;
- предоставления гостиничных, медицинских,
телекоммуникационных, административных услуг;
- подтверждения возраста во время приобретения
алкогольных напитков или табачных изделий;
- возврата уплаченных за товар средств.
nua.in.ua

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою
вводиться цифрова довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Уряд ввів електронну довідку
для ВПО, - йдеться в повідомленні. Довідка є паперовою, але тепер буде доступна і в цифровому вигляді. В
електронному вигляді відображатиметься уся інформація, що є у довідці ВПО, яку мала отримати внутрішньо
переміщена особа. Для цього потрібно лише встановити мобільний додаток «Дія» і пройти електронну аутентифікацію. Довідка показуватиме прізвище, ім'я та по
батькові її власника, стать, інформацію про документи,
що підтверджують особу, та зареєстроване й фактичне
місця проживання. Електронну довідку ВПО можна
пред'являти за місцем вимоги без додаткового надання
її паперового аналога.
УНІАН.

Винесено вирок
за вчинення
домашнього насильства
Прокурорами Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області доведено в суді вину мешканки Новоайдарського району у вчинені домашнього насильства, тобто
умисного систематичного психологічного насильства
щодо своєї матері (ст. 126-1 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у порушення вимог ст. 28 Конституції України, згідно якої
кожен має право на повагу до його гідності, а також в
порушення вимог Закону України «Про запобігання та
протидію домашньому насильству», мешканка Новоайдарського району протягом тривалого проміжку часу
вчиняла відносно своєї матері психологічне насильство, яке виразилося у систематичних словесних образах нецензурними словами, приниженням гідності і
погрозами, внаслідок чого остання зазнала психологічних страждань, у тому числі негативних переживань,
побоювань та погіршення якості життя.
За результатом судового розгляду щодо обвинуваченої винесено обвинувальний вирок, яким останній призначено покарання у виді громадських
робіт на строк 240 годин.
Довідково: на даний час вирок не набрав законної
сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження
(30 днів із дня проголошення вироку).
М. СЕРЕБРЯКОВА, прокурор
Новоайдарського відділу Сєвєродонецької МП.
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Какое бы время года ни было за окном, настоящий турист в каждом из них найдет что-то особенное,
то, что может подарить яркие эмоции, помочь изведать новые места, расширить кругозор.
Одним из самых активных представителей туристической братии нашего района является житель села Райгородка, учитель Райгородской школы, влюбленный в родной край человек Александр Александрович Шейкаш. Причем, он не только сам развивается в этом направлении, а еще и приобщает
к этому увлекательному и познавательному занятию своих учеников.
Сам Александр увлекся туризмом, походами еще в
детстве. Немаловажную роль в этом сыграли его отец,
который частенько брал сына с собой в поход, и…
книги. «На меня очень повлияли произведения Жуля
Верна и Тура Хейердала. И даже не столько приключения, описываемые в них, и путешествия. А именно
настрой, наставление – поверить в мечту. Как, например, Тур Хейердал, который делал все, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Он утверждал, что границы
существуют только в нашем сознании. И это ведь так.
Мы сами ограничиваем себя. Но интерес к новому
должен быть сильнее», - уверен А. Шейкаш.
Со временем этот детский интерес к изведыванию новых мест не угас. Наоборот, он стал осознанным и подкреплялся постоянно новыми знаниями
о родном крае. Кстати, с 2004 года Александр Александрович неоднократно принимал участие в археологических раскопках, которые проходили в Луганской области, имеет разрешение на проведение
археологических разведок. Все эти знания день за
днем обогащали молодого человека, и, работая в школе, ему очень хотелось поделиться и этими своими
знаниями с учениками.
На волонтерских началах Александр собрал вокруг
себя юных единомышленников – мечтателей, тех, кто
любит путешествовать, познавать родной край. С таким гидом и руководителем как А. А. Шейкаш уж точно скучно не бывает. Обладая практически энциклопедическими знаниями, Александр Александрович
умеет увлечь, рассказать необычайно интересно, так,
что можно заслушаться.
«За нашими плечами – немало пройденных дорог
и изведанных мест, - рассказывает Александр. - И, в
общем, для нас не имеет значения каким образом мы
путешествуем: пешком или на велосипедах – каждый
раз мы прокладываем свой уникальный маршрут.
Однажды мы даже собирались сплавляться по реке
Айдар. Правда, по сплаву нам не совсем удалось реализовать идею до конца. Мы рассчитывали потратить
на это путешествие три дня, но, к сожалению, пришлось ограничиться одним днем. Мы оказались просто не готовы к тому, что на участке от Денежниково
до Спеваковки такие большие завалы на реке. Думаю,
если бы мы подготовились к такого рода испытаниям,
нам бы удалось осуществить задуманное. Но ничего,
возможно, когда-то мы еще раз попробуем свои силы.
Сейчас часто можно услышать сетования старшего поколения на то, что молодежь практически невозможно оторвать от телефонов. Мои юные туристы
доказывают обратное. Во время наших походов о
гаджетах они практически не вспоминают. Разве что
для того, чтобы сделать фото. По-моему, вывод напрашивается сам собой: детей нужно уметь заинтересовать. Когда они чем-то по-настоящему «загораются»,
нужно поддержать их, направить, помочь».
В путешествия и походы наши туристы в основ-

ном отправляются по выходным. Маршруты планируются заранее. Иногда дети сами предлагают
интересные места, но чаще – это предложения Александра Александровича. В среднем на одно «мини-путешествие» ребята тратят 3-4 часа. Только
представьте: 4 часа невероятных ярких эмоций,
общения и радости открытий.
У туристической группы райгородцев есть свой
«костяк»: вместе с учителем постоянно готовы к новым путешествиям девятиклассники Яна Николаенко, Саша Заика, Даша Крупкина. И каждый раз к
ним присоединяются желающие попутешествовать
по окрестностям родного края мальчишки и девчонки.
Алгоритм организации похода не так уж и сложен:
определение маршрута и желающих его освоить,
предупреждение родителей, небольшой «тормозок»,
жажда приключений и обязательно отличное настроение. Кстати, родители активных деток не устают благодарить педагога за такое внимательное отношение
к ребятам и такую полезную организацию их досуга.
В таких походах, уверен Александр Александрович,
воспитывается бережное отношение к родному краю
и его природным ресурсам. Вот такие сознательные
туристы ни будучи детьми, ни став взрослыми никогда
не позволят себе навредить природе, намусорить, не
убрав за собой, сломать растение, обидеть животное…
Никак не обойтись и без чувства юмора. Например, в одном из велопоходов группа наших туристов
встретилась с отарой овец. Вся группа, кроме одного мальчишки, остановилась, пропуская овец. А вот
этот ребенок смело заехал прямо в самую «гущу»
овец. И, что самое удивительное, уверенно курсировал между ними и продолжал свой путь. В тот день

он получил почетное звание «властелин овец».
На ближайшее время, если будет позволять погода, путешественники собираются в одно уникальное и пока еще не до конца исследованное место –
Яр Плоский (Балка Плоская) в селе Бахмутовка.
«Это место я бы предложил внести в перечень памятников природы нашего района наряду с Бараньими Лбами, Айдарской терассой и Капитановским
лесом, - говорит Александр. – Именно в этом месте
сделаны уникальные палеонтологические находки, например, скелет древней черепахи, которому
40 млн. лет, зубы акулы и т. д. Эти места еще не до
конца исследованы. Археологи могут найти здесь
богатейший и ценнейший материал.
Кроме того, в этой Балке можно полюбоваться
красивыми водопадиками.
Есть здесь и еще нечто уникальное. Это скала. Размером она где-то с двухэтажный дом. И, на первый
взгляд, издали, это просто скала. А вот когда подходишь к ней близко и притрагиваешься рукой – вот это
уже чудо – из нее просачивается и течет вода. Как будто из губки, т. е. просто так не видно, но при прикосновении к ней скала выделяет влагу. Думаю, ребятам
будет очень интересно побывать в таком месте».
Райгородские путешественники-энтузиасты просто
поражают своей активностью и желанием исследовать
уникальный родной край, в котором так много интересных мест. От души поздравляем Александра Александровича и его туристическую группу с Днем туризма. Желаем много ярких путешествий, неповторимых
эмоций и новых открытий. Молодцы! Так держать!

Артур Глущенко, отримавши головний приз – настільний
хокей. Друге місце посів учень 7 класу – Євгеній Лопухов.
«Було дуже круто. Я обійшов тридцять суперників та
пограв з поліцейськими. Навіть не очікував, що головний
приз – настільний хокей. Сподіваюсь, що подібні заходи
ще відбудуться», - ділиться своїми враженнями Артур.
Євгеній також не приховує своїх емоцій: «Моїми суперниками були учні восьмого та дев’ятого класів. Спочатку було трохи незвично, але потім я зрозумів, що гра
захопила мене, та навіть не одразу помітив, що я у фіналі».
Діти із захопленням сприйняли активний захід та
з нетерпінням чекають на нові пригоди.

Під час турніру були дотримані усі карантинні вимоги:
масковий режим, оброблення поверхонь дезінфектором
після кожного матчу та необхідна соціальна дистанція
між хокейними полями і учасниками змагань.

М. ТИХОНОВА.

21 вересня у м. Щастя відбувся турнір з
настільного хокею серед учнів міста за участі
арбітрів-поліцейських.
Змагання відбулися в рамках проєкту
«Настільний хокей з поліцейськими», що
впроваджується Луганським обласним відділенням
Національного олімпійського комітету України
спільно з Управлінням превентивної діяльності
ГУНП в Луганській області за програмою малих
грантів, яка адмініструється ІСАР Єднання в
межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру, та фінансової підтримки урядів Данії,
Швейцарії та Швеції. Мета заходу – поліпшення
комунікації між поліцією та молоддю.
Впродовж змагань учні мали змогу активного
спілкування з представниками поліції, оновити свої знання з правової обізнаності та професії поліцейського. Також для дітей була організована виставка поліцейських
спецзасобів, які усі охочі змогли приміряти на себе.
Окрім можливості пограти у настільний хокей,
дітей зацікавила олімпійська локація, де представники
Національного олімпійського комітету провели вікторину
на олімпійську тематику. Спроможність проявити свої
знання в області олімпійського спорту пробудила в учнів
активний настрій. Кожен з учасників вікторини отримав
тематичні подарунки, серед яких були блокноти, зошити,
книжки та футболки.
Переможцями першого в місті турніру «Настільний
хокей з поліцейськими» стали учні Щастинської обласної
санаторної школи. Перше місце виборов учень 9 класу

Т. КОЛЕСНІКОВА, інспекторка з ювенальної
превенції ВП № 1 Новоайдарського ВП ГУНП
в Луганській області, майор поліції.

Від редакції. 22 вересня Тетяна Колеснікова отримала почесну нагороду – нагрудний знак МВС «Кращій
працівник МВС». Вітаємо з заслуженою відзнакою!
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У 2020 році Ігор Миколайович Євдокімов – вчитель фізичної культури Щастинської обланої санаторної школи – був номінований у конкурсі «Вчитель фізкультури
JuniorZ Global Teacher Prize Ukraine». За результатами конкурсу він єдиний з Луганської області потрапив у ТОП-51 цього конкурсу.
Global Teacher Prize Ukraine – це щорічна національна премія для вчителів-агентів освітянських змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя
не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію засновано в 2017 році ГС «Освіторія».
допомагали їм пережити ті важкі часи.
Ігор Миколайович Євдокімов працює
Власним прикладом Ігор Миколайшкільним вчителем 29 років. Професія
вчителя для нього – це покликання,
ович мотивує дітей до занять спортом,
самовіддана праця, джерело натхнення
заохочує до здорового способу життя,
і спосіб самореалізації. Кожен його урок
виховує справжніх патріотів, сильних
– це мить творчості, момент спілкування
духом і тілом. Доброта у поєднанні з
з дітьми, на який вони дуже чекають.
вимогливістю, чуйність, тактовність,
Ігор Миколайович є тим учителем,
толерантність, прагнення зрозуміти
який любить свою професію, любить
кожну дитину – ось ті якості, завдяки
дітей, розуміє їхні інтереси і потреби.
яким учитель здобув любов, повагу й
А діти, у свою чергу, відповідають учиавторитет у дітей. Ігор Миколайович
телю тим же: люблять і поважають своуміло поєднує навчання з вихованням
го наставника, залюбки йдуть на його
у єдиний процес, і діти це відчувають,
уроки, із задоволенням беруть участь у
йдуть на його уроки, знаючи, що вчиспортивних змаганнях. Гурток з волейтель не тільки навчить їх чомусь новому,
болу та футболу, який веде Ігор Микоа й вислухає, дасть слушну пораду, долайович, – найулюбленіший не тільки
поможе, підтримає. Адже зараз це так
серед хлопців, але й серед дівчат. Під
важливо і цінно, особливо для дітей.
час канікул діти з задоволенням прихоІ. М. Євдокімов ніколи не зупиняється
дять до школи, щоб пограти в спортивні
на досягнутому. Він постійно підвищує
ігри та взяти участь у конкурсах,
свою
кваліфікацію,
займається
які проводить цей учитель.
самоосвітою,
вивчає
передовий
Ігор Миколайович підготував не одну
педагогічний досвід, робить усе для
команду переможців спортивних зматого, щоб іти у ногу з часом, відповідати
гань різного рівня. Він – один із тих,
вимогам
сьогодення.
Педагогічна
хто популяризував Всеукраїнську дитядіяльність Ігоря Миколайовича – причо-юнацьку військово-патріотичну гру у свої сили, перетворив тренування на команда протягом 4 років посідала клад для наслідування молодим педа«Сокіл» («Джура») у районі. Нелегко такі цікаві заняття, на які діти йшли за- 1 місце в районному етапі гри та гогам, які вчаться в нього педагогічній
було створювати команду, готуватися до любки. Врешті-решт, бажання брати 2 і 3 місця в обласному етапі.
майстерності та мистецтву любити
Ігор Миколайович був одним із й поважати дітей.
випробувань, адже все було вперше і для участь у грі з’явилося в багатьох учнів,
учнів, і для вчителя. Ігор Миколайович і авторитет учителя, його наполегливість тих учителів, які у лиху годину 2014Н. СЕЛЕЗНЬОВА, заступник
зумів не тільки підготувати команду, але та мотивація, потужна підготовка учнів 2016 років не залишили місто, свою
директора Щастинської
й надихнути дітей, змусив їх повірити дали свої результати: підготовлена ним школу, продовжували вчити дітей,
обласної санаторної школи.

- В 1965 г. жители шотландской деревни смотрели в местном кинотеатре
фильм «Вокруг света за 80 дней». В момент, когда киногерои садились в корзину воздушного шара и обрубали канат,
раздался странный треск. Оказалось,
на крышу кинотеатра упал… такой же,
как в кино, воздушный шар!
- Когда «Титаник» столкнулся с айсбергом в фильме, который транслировали по телевизору, в дом английской
семьи врезался ледяной метеорит –
редчайшее явление уже само по себе;
- В 1944 году газета «Дейли телеграф» напечатала кроссворд, содержащий все кодовые названия секретной
операции по высадке союзнических
войск в Нормандии. Разведка кинулась
расследовать «утечку информации». Но
составителем кроссворда оказался старенький школьный учитель, озадаченный столь невероятным совпадением
не меньше военнослужащих;
- Две приемные семьи, усыновившие
близнецов, не зная о планах друг друга, назвали мальчиков – Джеймс. Братья
выросли, не подозревая о существовании
друг друга, оба получили юридическое
образование, женились на женщинах по
имени Линда, у обоих родились сыновья.
Они узнали друг о друге только в 40 лет;
- В 1920 году трое англичан путешествовали в поезде в одном купе. В
процессе знакомства обнаружилось:
фамилия одного из них была Бинкхэм,
второго – Пауэлл, а третьего – Бинкхэм-Пауэлл. Ни один из них не состоял
в родстве с другим;
- В одном из супермаркетов английского графства Чешир, как только за
кассу под номером 15 садится кассирша, так уже через несколько недель она
беременеет. Результат – 24 беременных
и 30 рожденных детей;
- 5 декабря 1664 года у побережья
Уэльса затонул пассажирский корабль.

Погибли все члены экипажа и пассажиры, кроме одного. Счастливчика звали
Хью Уильямс. Более века спустя, пятого
декабря 1785 года, на этом же месте потерпело крушение другое судно. И вновь
спасся единственный человек по имени… Хью Уильямс. В 1860, опять-таки
пятого декабря, здесь же пошла ко дну
рыбацкая шхуна. В живых остался только
один рыбак. И его звали Хью Уильямс!
- В 1975 году на Бермудах мужчину, катавшегося на мопеде, насмерть сбило такси. Спустя год в точно такой же ситуации
умер брат погибшего. Его сбила машина, когда он ехал на том же мопеде. Это
был тот же автомобиль, тот же таксист, и
он вёз того же пассажира, что и год назад;
- В 1997 году известная советская фигуристка Ирина Роднина приехала вместе
со знакомым в Лос-Анджелес и, проходя мимо кафе, стала вспоминать: «Вот
здесь когда-то мы с моим первым спортивным партнером Улановым впервые
зашли в кафе на свои деньги. Вот за тем
столиком… » Каково же было ее удивление, когда за этим столиком она увидела самого Уланова; как выяснилось,
он тоже привел сюда знакомую показать место, где он впервые сидел в кафе
«с самой Родниной»!
- В 1966 году четырехлетний Роджер
Лозьер чуть не утонул в море возле американского города Салем. К счастью, его
спасла женщина по имени Элис Блейз.
В 1974 Роджер, которому было уже 12,
отплатил услугой за услугу — на том же
самом месте он спас тонущего мужчину,
который оказался... мужем Элис Блейз.
Fishki.net; i-fakt.ru

- Ученые доказали, что воздух в хвойном лесу практически стерилен (не более 200−300 вредоносных бактерий на
кубометр). Прогулка в хвойном лесу
снимает стресс и нервное напряжение,
тонизирует организм, активизируя газообмен в легких и, как следствие, улучшает дыхание. Такие прогулки жизненно
необходимы заядлым курильщикам и
офисным работникам;
- 3 самые умные породы собак —
бордер-колли, пудель и немецкая овчарка, самые глупые — афганская борзая,
бульдог и чау-чау;
- Скорпионы могут обходиться без
еды более года. Кроме того, скорпиона
можно заморозить на несколько недель,
после чего разморозить, и он останется
жив и здоров;
- Национальный гимн Греции имеет
158 куплетов;
- Большинство пчел жужжит ноту
«Ля» — пока не устали. Изнуренная
пчела жужжит ноту «Ми»;
- Просмотр фотографий и видео с
котами в интернете снижает уровень
раздражения, печали и чувства вины
больше, чем просмотр фотографий
с собаками и другими животными;
- У человека меньше мускулов,
чем у гусеницы;
- Самый большой товарооборот
приходится на бензин. На втором
месте – кофе;
- В слюне человека содержится
природный болеутоляющий препарат, называемый опиорфин, который
в 6 раз эффективнее морфина. Кроме того, опиорфин может оказывать
антидепрессивное и антипаническое
действие;
- Каждый год вы становитесь
новым человеком на 98 % - именно столько атомов в вашем теле
обновляется за 12 месяцев;
- Люди, которые родились в 1990-е,
успели пожить в двух тысячелетиях,
двух столетиях и трех десятилетиях,

но при этом всем им еще нет 30;
- Книгу «Кожа» автор вытатуировал
на коже 2095 добровольцев;
- Для точного поддержания баланса
и аэродинамических свойств орел при
выпадении пера из одного крыла теряет
такое же перо из другого крыла;
- В Китае есть лагеря для интернет-зависимых. Первое такое учреждение было основано в 2004 году в Пекине. С тех пор там прошли лечение
более 3 тысяч «пациентов»;
- 27 тысяч деревьев вырубаются каждый день ради производства туалетной
бумаги;
- За всю жизнь человек видит примерно 24 миллионов разных изображений;
- В Корее возраст человека отсчитывается не с дня рождения, а с момента
его зачатия. То есть новорожденному
малышу уже 9 месяцев;
- Люди, которые вам лгут, смотрят
вверх-влево;
- Большинство мальчиков рождается
днем, большинство девочек – ночью;
- Весной дети растут быстрее, чем
в другие времена года;
- На Сатурне и Юпитере идут дожди
из алмазов;
- В стакане воды атомов больше, чем
стаканов воды во всех океанах Земли;
- Вариантов перетасовки карт больше,
чем атомов на Земле;
- У коз есть акцент;
- Даже маленькая капля алкоголя,
помещенная на скорпиона, сводит его
с ума. Скорпион жалит себя до смерти.
adme.ru; blondie.ru;
vokrugsveta.ua; zefirka.net
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Всемирный день сердца (World Heart Day) впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации. Первоначально День проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата — 29
сентября. Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни» и отмечается
более чем в 100 странах мира.
- Сердце начинает биться
весь организм –16 секунд;
Сердечные факты
- За сутки сердце перекачива- через четыре недели после зает более 7 тысяч литров крови. чатия и не останавливается
- Обычное мужское сердце За жизнь человека сердце может до самой смерти;
по весу достигает 310 г, жен- перекачать достаточно крови,
- Каждый день сердце челоское – 240 г. В среднем длина чтобы наполнить 200 цистерн века вырабатывает достаточно
сердца мужчины составляет поездов (более 176 млн. литров энергии, чтобы обеспечить дви12,7 сантиметров, ширина – крови);
жение автомобиля на дистан7,5 сантиметров;
Сердце
обеспечивает цию более 30 км. За всю жизнь
- Сердце среднестатистиче- кровью почти все 75 триллионов это эквивалентно тому, чтобы
ского человека бьется с частотой клеток организма. А это более съездить на Луну и обратно;
72 ударов за минуту. Таким обра- 80 триллионов клеток!
- Во время прослушивания
зом, за 65 лет жизни сердце спо- Синий кит – обладатель са- музыки сердце человека часто
собно сократиться 2,5 млрд раз; мого гигантского сердца, вес ор- подстраивает пульс и имитирует
- Суммарная протяженность гана взрослой особи достигает ритм музыки, которая звучит;
кровеносных сосудов челове- почти 700 килограммов. Однако
- В сердце человека 4 каческого тела трижды превосхо- сердце кита бьется за минуту меры, а у таракана целых 13.
дит длину экватора, то есть – всего 9 раз;
Именно сердце таракана лег120 млн метров;
- 5 % запасов крови находит- ло в основу создания новоПуть
«сердце-лег- ся в сердце, 15–20 % поступает го прототипа искусственного
кие-сердце» кровь преодо- в мозг и центральную нервную сердца для человека;
левает за 6 секунд, «серд- систему, а 22 % идёт на почки;
- В 80 % случаев самые раце-мозг-сердце» – за 8 секунд,

Картофель - отличное
средство от ожогов и нарывов.
Свежий картофельный сок
уменьшает кислотность желудка, нормализует работу кишечника и снижает артериальное
давление.
Морковь - противовоспалительное, болеутоляющее, отхаркивающее, слабительное и
мочегонное. Особенно хороша
морковка при мочекаменной
болезни.
Свекла отлично помогает от
простуды, ринита, гайморита и
ангины. Полезна при больном
желудке.
Лук, чеснок и редька.
От грибков и паразитов, от
язв и пролежней, от кашля, печени и гипертонии - и
это только основная часть

целебных свойств этих овощей.
Капуста хороша как желчегонное и противоязвенное
средство, помогает при воспалениях суставов и при подагре.
Хрен. Разбавленный водой
один к одному свежий сок
корней и листьев хрена, принимаемый по чайной ложке
перед едой, помогает при гипертонии, нарушении работы
желчевыводящих путей и при
респираторных заболеваниях.
Если вы решите принимать это
средство как желчегонное, эффективнее будет заменить воду
соком лимона. А при заболеваниях горла, можно использовать
раствор для полосканий.
Если вы приготовите спиртовую настойку корня хре-

спространенные
заболевания
сердца можно предупредить. Помогает в этом правильное питание, физические нагрузки, отказ
от вредных привычек и профилактические обследования;

- Счастье действительно приводит к сердечному здоровью,
как и смех. Смех может на
20 % ускорить ход крови по вашим венам, так как расслабляет
стенки сосудов.

Пшеница - уникальное лечебное средство. Отвар зерен
пшеницы обладает смягчающим
и общеукрепляющим свойствами, его применяют как средство,
восстанавливающее силы после
перенесенных тяжелых болезней. Отвар и припарки из пшеничных отрубей используют
как косметическое средство для
смягчения кожи.
Манная крупа используется
при истощении и желудочно-кишечных заболеваниях. Масло из
зародышей пшеницы оказывает
благоприятный эффект при лечении нарывов, подагры и других
заболеваний. При воспалении
верхних дыхательных путей и
сильном кашле используют отвар
пшеничных отрубей с медом.
Мякиш пшеничного хлеба,
намоченный в горячем молоке, прикладывают к нарывам
для их созревания и к опухолям
для их рассасывания.
Кожура лимона: несколько
полезных свойств. Прежде всего цедра лимона способствует
укреплению иммунитета, причем
витамина С в кожуре цитрусового гораздо больше, чем содержит
сам плод. Также осуществляется
вывод токсических веществ и шла-

ков из организма, тем самым осуществляется защита клеток тела
от инфекций. В этом же списке достоинств противодействие развитию рака, особенно кожи, толстой
кишки и молочной железы.
Кожура при этом устраняет
действие свободных радикалов,
которые являются причиной многих заболеваний. Образующиеся в большом количестве, они
разрушают клеточные мембраны,
что грозит накоплением жидкости в организме, следствием
чего является старение. Среди
других достоинств кожуры лимона: урегулирование жизненно
важных функций печени и стимулирование выработки гормонов, улучшение работы нервной
системы и кровообращения.
Мало того, цедра цитрусового
помогает в терапии многих болезней, в числе которых артрит,
остеопороз. Кроме того, цедра
оказывает влияние на выработку коллагена. Одним из бонусов
является избавление от прыщей.
Лимон также, как и его кожура, противостоит нагрузке и
снимает усталость, бессонницу
и симптомы депрессии. Борется с образованием бородавок и
варикозного расширения вен.

на, вы получите отличное
средство от ангины, которое
нужно принимать по чайной
ложке перед едой.
При авитаминозе и железодефицитной анемии полезна
настойка из 100 граммов сухих
корней хрена на бутылке сухого вина. Принимать это средство необходимо по сто миллилитров в день, один раз в день
перед едой. Если же решите настоять хрен на пиве, получите
прекрасное мочегонное.
Противопоказания. Не стоит увлекаться хреном людям
с индивидуальной непереносимостью, проблемами желудочно-кишечного тракта и
тяжелыми поражениями почек и печени. Воздержаться
от лечения должны беременные женщины, дети дошкольного возраста и кормящие
матери.

Печень - орган, который может восстанавливать себя сам. Однако при сильных повреждениях он уже не может регенерировать. В таких случаях нужно помогать с помощью особых диет и питания. Лучше всего усваивается пища, которую мы употребляем утром натощак. Именно поэтому завтрак считается главным приемом пищи за день. Самое популярное
блюдо на завтрак - каши. Однако эти каши можно употреблять и днем, и вечером.
Пшенная. В пшене содерГречневая. Эта крупа счита- филактики ожирения печени
ется эффективным очищающим. и цирроза. Однако ее не стоит жится много антиоксидантов и
В ней содержится достаточное употреблять тем, у кого есть растительного белка. Первые
количество клетчатки, которая камни в желчном пузыре. Если очищают печень, а второй попоможет вывести токсины из вы страдаете от желчнокамен- могает ее восстанавливать. Кроповрежденного органа. Гречне- ной болезни, лучше сфокусиро- ме того, часто при заболеваниях
печени в организме происходят
вую кашу используют для про- ваться на других продуктах.
воспалительные процессы. С
помощью антиоксидантов, которые содержатся в пшенной
каше, их можно снять. Тогда организм сможет быстрее
справляться с переработкой
токсинов.
Тыквенная. Этот продукт
полезен для печени и поджелудочной. Он обладает желчегонным и мочегонным действием на организм, помогая
выводить токсины. Кроме того,
в тыкве содержатся необходимые полезные вещества,
которые помогают восстанавливаться организму: калий,
железо, клетчатка и пектины.
Активные полезные витамины
улучшают метаболизм печени и помогают вернуть ей
первозданный вид.
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Їх розшукують
Збройні Сили
України
1. Солдат ПЕРЕПЕЛИЦЯ Богдан Вікторович, 16.03.1995 р. н.;
2. Ст. солдат ЛЕСНЯКОВ Сергій
Олександрович, 07.05.1971 р. н.;
3. Солдат КОВАЛЬЧУК Юрій
Володимирович, 29.04.1985 р. н.;
4. Солдат ГРИГОР Сергій
Сергійович, 19.09.1973 р. н.;
5. Солдат САВЧУК Сергій
Сергійович, 21.07.1984 р. н.;
6. Сержант ГРЕЧИШКІН Андрій Петрович, 08.04.1979 р. н.;
7. Солдат ПАСІЧНИК Андрій Олександрович, 17.11.1992 р. н.;
8. Мол. сержант МИХАЙЛОВ Дмитро Миколайович,
16.01.1996 р. н.;
9. Солдат ЛІННИК Діана Анатоліївна, 15.06.1999 р. н.;
10. Солдат НОВАК Ігор Миколайович, 21.02.1990 р. н.;
11. Солдат ШИВЦОВ Олег Миколайович;
12. Солдат МЕНДИКАШ Катерина Олексіївна;
13. Солдат НІКІТІЧ Олександр Васильович;
14. Солдат СТЕЦЕНКО Василь Вікторович;
15. Ст. солдат ВІЛКОВ Олександр Сергійович, 17.07.1997 р. н.;
16. Ст. солдат ПОПОВ Артем Павлович, 16.12.1995 р. н.;
17. Солдат ДОНЦОВ Денис Сергійович;
18. Ст. солдат ВДОВЕНКО Ігор Геннадійович, 21.03.1990 р. н.;
19. Солдат ГУЛЬКО Ігор Ярославович, 21.02.1990 р. н.;
20. Солдат КАШИРІН Микола Петрович;
21. Солдат САБЛІН Олександр Андрійович, 22.01.1999 р. н.;
22. Солдат ШЕВЧЕНКО Денис Романович.

помним...
30 сентября – 40 дней светлой памяти
СКРИПНИК Анны Алексеевны,
медсестры КНП «Новоайдарская многопрофильная больница»
Кто даст ответ, за что и почему
Порою небо так жестоко,
Внезапно обрывает в миг судьбу,
Судьбу людей, что раньше срока
Уходят в мир, где вместе их сердца
Найдут покой в просторах рая.
Но нет ответа, как и нет конца
Той боли, что совсем не тая,
В душе родных останется уже.
И жаль, что лишь одна минута
Порою отделяет на земле
Нас от небесного приюта.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Администрация, Профком и сотрудники
КНП «Новоайдарская многопрофильная больница».

продам
СРОЧНО ДОМ (флигель,
гараж) или меняю на двухили трёхкомнатную квартиру.
095-22-58-352, 099-38-17-715.
ДОМ в центре (ул. Центральная). Удобства, надворные
постройки, сад. 095-468-22-32.
ДОМ. 095-147-88-13.
ДОМ в центре Новоайдара.
066-437-26-25.
ДОМ в с. Алексеевка по
ул. Дружбы, 23. 066-200-23-19.
ДОМ в с. Алексеевка по
ул. Мира. 050-667-60-48.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в
центре. 099-054-81-79.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ
на кв. Мира. 066-45-94-244.
МАГАЗИН
с
земельным участком в Новоайдаре.
050-168-85-42.
АВТОМОБИЛЬ Opel Ascona
в хорошем состоянии (двигатель
на Opel – 1,8, ёмкость – 3 куба).
050-517-25-59.
СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ Saturn (полуавтомат) в
очень хорошем состоянии.
095-052-75-63.
БРУС ДУБОВЫЙ (10*10*4)
(4 штуки), ЛЕБЁДКУ пятитонную. 050-517-25-59.
КУРТКИ на мальчика (осенние – 46 р. и зимние – 48 р.).
099-487-33-46.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з
лушпиння соняшнику. 2800
грн/т. Безкоштовна доставка від 2 тонн. 066-305-44-64,
067-103-28-10.
ТЫКВУ. 095-468-22-18.
ТЫКВУ. 066-077-50-97.
СЕНО, КУКУРУЗУ, ПОРОСЯТ. 050-231-08-76.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,
066-31-32-595.
КОТЁЛ КСТ-16. 095-203-47-71.
Двухконтурный
КОТЁЛ
«ТермоБар»
КСГВ-10
Ds,
б/у
(Барский
машзавод).
099-36-88-604.

куплю
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.
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

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

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

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 39

25 ВЕРЕСня

2020 р.

7

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАМІР
ЩОДО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ
НА ВИКИДИ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ», діючи відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища від
09.03.2006 р., № 108, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря організованими
стаціонарними джерелами.
Адреса юридичної особи: 93522, Луганська область,
Новоайдарський район, с. Олексіївка, площа Центральна, буд. 10.
Проммайданчик № 1: с. Олексіївка, вул. Привітна, буд. 27;
с. Олексіївка, вул. Привітна, буд. 28.
Проммайданчик № 2: с. Олексіївка, площа Центральна, буд. 10.
КСП «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» належить до третьої групи об'єктів, для
яких розробляються документи, у яких обґрунтовуються обсяги
викидів.
Викиди забруднюючих речовин на підприємстві пов'язані з
очищенням зернових та олійних культур, зберіганням дизельного палива та бензину, заправкою автотранспорту, виробництвом
тепла на власні потреби, роботою двигунів внутрішнього згоряння, електродуговим зварюванням штучними електродами
та газовим різанням металу.
Від джерел забруднення проммайданчиків викидається в атмосферне повітря 23,747294453 т/рік шкідливих речовин, т. ч. викиди
вуглецю діоксиду складають 21,6858 т/рік (91,3 %). Три стаціонарних джерела викидів від устаткування очищення зернових та
олійних культур обладнані газоочисними установками.
Для проммайданчика № 1 встановлена нормативна санітарно-захисна зона (СЗЗ) розміром 100 м, для проммайданчика № 2
нормативна СЗЗ не встановлена. Нормативна СЗЗ підприємства
витримана – житлові забудови знаходяться за її межею.
Відгуки та пропозиції просимо надавати протягом 30 днів
з дати опублікування оголошення до Департаменту екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації за адресою: 93405, м. Сєвєродонецьк, проспект
Центральний, 54 Б.

25 сентября. Растущая Луна в знаке Козерог. Вероятны дела
с вышестоящими организациями. Рекомендуется: планирование и начало длительной, упорной работы, соблюдение трудовой дисциплины. В этот период можно сделать то, что давно откладывалось. Старайтесь целенаправленно расходовать силы.
Вложения сил и средств в этот день дадут максимальный эффект.
Удачны будут поездки, путешествия, командировки.
26 сентября. Растущая Луна в знаке Водолей. Подойдет для
научной и интеллектуальной работы, а также работы, связанной с обществом (психологии, социологии, астрологии), новыми общественными течениями. Время очень благоприятно для
общения с единомышленниками, друзьями по интересам. Подходящий момент для проведения симпозиумов, конференций,
для вступления в партии, кружки, секции, общества.
27 сентября. Растущая Луна в знаке Водолей. Период хорош для людей, имеющих дело с электричеством, электроникой,
новыми технологиями, для изобретателей, и тех, кто занимается
чем-то необычным для большинства людей (например, астрологией). 10-й лунный день - хороший день для развития партнерских отношений, укрепления связей и контактов. Продуктивными
окажутся поездки, переговоры.
28 сентября. Растущая Луна в знаке Водолей. Самый энергетически мощный день. С этой энергетикой нужно быть поосторожнее. В человеческом организме просыпаются мощные силы,
и если вы не знаете как с ними управляться, можете ненароком
наделать бед. День покажет, насколько новшества и ваши начинания оказались для вас естественными и гармоничными. Не самое
подходящее время для обращения в официальные инстанции.
29 сентября. Растущая Луна в знаке Рыбы. Период для работы
людей искусства, творческих профессий (поэтов, музыкантов,
художников). Если вы давно хотели заняться благотворительной
деятельностью, то сейчас для этого самый подходящий момент.
Не ввязывайтесь в сомнительные ситуации - велика вероятность
обмана. Энергетика дня располагает делать добро ближним.
30 сентября. Растущая Луна в знаке Рыбы. 13-й лунный день.
этот день покажет, насколько вы и ваша деятельность соответствуете реально накопленным опыту и знаниям, и другому потенциалу. Хорошо объединять возможности и активно действовать. Луна
в этот день способствует приведению в соответствие желаний и
возможностей. Могут появиться старые проблемы - отнеситесь к
этому спокойно, постарайтесь не нервничать, а как-то сгладить их,
или, если возможно, спокойно разрешить.
1 октября. Растущая Луна в знаке Овен. Время характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей
с опрометчивостью. Лучше отложить дела, требующие точности
и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это
обязательно обернется негативными последствиями. 14-й лунный день. Наиболее благоприятный день для разного рода важных
начинаний. День хорош для укрепления родственных отношений.
mirkosmosa.ru
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Иначе этот праздник еще называется Крестовоздвижение. По сути, это воспоминание о событии,
произошедшем в далеком 326 году. Именно тогда равноапостольная царица Елена отыскала в Иерусалиме Крест, на котором был распят Иисус Христос. Во время раскопок была найдена пещера Гроба
Господня, а рядом с ней были три креста. Крест Иисуса Христа был признан тогда, когда больная
женщина, на которую их по очереди положили, получила исцеление. По другому преданию, умерший
воскрес от прикосновения креста во время того, как его несли по улице для погребения. Император
отдал приказ построить в Иерусалиме храм в честь Воскресения Христова. На следующий день после
освящения нового храма было установлено празднование Воздвижения.
вопросы решали в другие дни;
Традиции и приметы
- Существуют запреты и на
на Воздвижение
выполнение тяжелых работ – рубить и колоть дрова, пилить доски. Также не стоит заниматься
По народным наблюдениям, в
рукоделием.
этот день происходит борьба между честью и похотями, и чтобы
оградить людей от напастей, на
Народные приметы
Воздвижение проводились крестные ходы вокруг селений, а в хра- ся на зиму и отдыхает», поэтогласят:
мах проходили службы с молитвой му ее не стоит зря беспокоить,
о будущем урожае. Накануне, в копать, вбивать колья.
- Птицы дружно улетели в
ночь с 26 на 27 сентября, в храмах
На Воздвиженье люди заготав- теплые края - ждать суровой зимы;
проводится всенощное бдение, ливали на зиму капусту, поэтому
- Паутина стелется повсепосетить которое стремятся все день получил название капустниместно - к теплу; мало
верующие.
ка – веселого праздника, на котоКупленными в церкви свеча- ром рубили капусту, пекли пиро- паутины - на сухую осень;
- Осенняя паутина - на ясную
ми крестили углы в доме, читая ги, пели песни, водили хороводы и
погоду;
«Отче наш»». Кресты рисовали выбирали себе пару.
- Хорошо уродился щавель мелом на дверях и в углах. Сана теплую зиму;
модельные кресты, связанные из
- Гуси летят высоко - осень
двух прутьев, ставили в загоны к
Что
нельзя
делать
будет
продолжительной;
скотине. Все потому, что верили
- Гуси домашние дерна Воздвижение
— крест, установленный или нажат клювы в перьях - перед
рисованный в этот день, защитит
заморозками;
дом от невзгод и неприятностей.
- Есть скоромную пищу. В Воз- Сырое лето, а теплая осень По примете, купленный на Возд- движение верующие соблюдавиженье золотой или серебряный ют однодневный строгий пост, длинной будет зима;
- Бабье лето ненастное крестик, будет оберегать своего исключающий употребление люосень
сухая;
носителя, даже если тот забудет бых продуктов животного проДождь
утром, что бабьи танего дома.
исхождения: мяса, молока, яиц, цы; дождь в обед - запрягай,
К Воздвижению пытались сливочного масла;
домой езжай!
приурочить поднятие крестов на
- В этот день бесполезно на- Если утро дня морозное, жди
строящихся храмах.
чинать дела, потому что ничего раннюю зиму;
В древности говорили, что путного из этого не выйдет;
- Если день выдастся ясный и
в этот день заканчивается лето
- Давать взаймы. Существовала
и начинается настоящая осень. примета: одолжишь кому-то день- теплый, зима наступит позже;
- Резкое похолодание - к ранТакже есть поверье, что земля ги на Воздвижение — понесешь
ней
весне, а ветер с севера «сдвигается, то есть закрывает- убытки. Поэтому все денежные
к теплому лету.

Вдова София и ее три дочери, названные в честь главных христианских добродетелей, Вера,
Надежда и Любовь жили в Италии – во времена царствования императора Адриана. София
была христианкой и своих дочерей вырастила в вере.
Но в те времена в Италии были гонения на христиан. Когда император Адриан узнал о существовании христианской семьи, он велел им явиться к нему и убеждал отречься от веры. Тогда
Вере было всего лишь 12 лет, Надежде – 10, а младшей Любови – 9. Как ни уговаривал святых
девочек император, они не отреклись от христианства. Их ждали пытки, истязания, а в конце – смертная казнь. Святая София умерла у могилы дочерей на третий день после похорон.
Она тоже считается мученицей за страдания душевные.
плохая энергия обязательно пекли для родных именинные
Что нельзя делать
пироги и кренделя.
в день святых мучениц возвращается обратно.
Если полетят журавли в
Традиции и приметы этот день, то на Покров будет
мороз, если нет, то холод приЖенщинам в этот день нежепраздника
дет позднее. Гроза и гром 30
лательно хлопотать по хозяйству. Также 30 сентября раньше
Чтобы на весь будущий год сентября обещают длинную,
не устраивали свадеб и помо- защитить семью от бед и болез- но погожую осень. На Веру,
лвок, зато это очень благопри- ней, хозяйка с утра должна была Надежду, Любовь пора сниятный день для сватовства. Не поплакать во весь голос. Этот мать последние яблоки. Дождь
следует ругаться с близкими обряд называли самым мощ- в этот день обещает раннюю и
людьми, ведь в этот день вся ным оберегом. Потом женщины не очень холодную весну.
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24 сентября – 90-летний юбилей
ВОРОНКИНОЙ Татьяны Ильиничны!
Наша удивительная, прекрасная, бесконечно
нами любимая мамочка, бабулечка, прабабулечка,
тёща!
С Днём рождения, родная, поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая, очень любим мы тебя.
Живи, родная, долго-долго и не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Мы не забудем никогда
Твой добрый нрав, твою улыбку
И пирожки, что ты пекла.
И, с юбилеем поздравляя,
Желаем счастья и добра!
Твои дети, внуки, правнуки и зять.
27 сентября отмечает юбилей
СУВОРОВА Марина Сергеевна,
старшая медсестра поликлиники
КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница»!
Красивую, умную, добрую и нежную, успешную женщину поздравляем с наступающим 40-летним юбилеем! Желаем огромного счастья, любви,
взлетов и достижений. Пусть хорошее настроение,
крепкое здоровье, радость всегда будут с тобой,
украшая жизнь и принося удовольствие!
Администрация, Профком
и сотрудники КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница».
Уважаемого
Сергея Павловича
ПОТЕХУ
искренне поздравляем
с 60-летним юбилеем
со Дня рождения!
С юбилеем поздравляем! Возраст жизни золотой. Жизни радостной
желаем под счастливою
звездой.
Шестьдесят — черта начала, пора мудрости настала. Пусть все в жизни удается,
крепнет дух и не сдается.
Богатырского здоровья, сил, энергии, любви,
еще многие вершины славно покорить в пути!
«Клуб любителей волейбола».

Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что
продолжается подписка-2020. Стоимость подписки составляет 30 гривень за 1 месяц. Оформить подписку можно
в редакции или в отделении «Укрпочты».
Сделайте подарок своим близким!
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