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Шановні жителі Новоайдарської 
громади поважного віку! 

Від усієї душі вітаю вас з Днем людей 
похилого віку та Днем ветерана!

Цей день - символ єдності поколінь, прекрасна 
можливість висловити слова вдячності  за вклад у 
розвиток країни, за багаторічну самовіддану пра-
цю на благо нашої громади. 

Ми можемо лише здогадуватися, скільки ви-
пробувань, болю і втрат довелося вам пережи-
ти і при цьому зберегти гідність, віру, любов, які 
ви пронесли через все своє життя. Бути вашими 
послідовниками – велика честь і відповідальність.

Ваша праця, подвиг, ставлення до людей – це 
приклад для наслідування сучасній молоді.

Нехай ця осіння пора, в яку ви вступили, буде 
світлою й ласкавою, наповненою душевним те-
плом, увагою і турботою близьких!  Живіть до-
вго і щасливо, будьте здорові, радійте успіхам 
дітей та онуків!  Миру вам, оптимізму і благо-
получчя!

З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова.

Шановні вчителі, працівники 
та ветерани освітянської ниви!

Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного 
свята – Дня працівників освіти.

Це свято вшановує інтелект, професіоналізм, 
людяність, щирість душі та безмежну любов до ди-
тини, яку ви ведете від дитинства до зрілості, скрізь 
закономірні або неочікувані життєві труднощі. 
Навіть випускаючи своїх учнів у велике життя, ви на-
завжди залишаєтесь з ними, і ваша наука, ваш досвід, 
ваша любов підтримують цілком дорослих вже людей 
протягом усього життя.

У день свята щиро дякуємо вам за добросовісне 
служіння обраній справі, невтомний творчий пошук, 
самовідданість, високий професіоналізм та життєву 
мудрість. Бажаємо вам, дорогі освітяни, успіхів у 
вашій благородній педагогічній діяльності, нових 
творчих знахідок, міцного здоров’я, творчої енергії 
та людської поваги.

Від щирого серця бажаємо вам мирного неба над 
головою, щастя, міцного здоров’я, добробуту, віри у 
власні сили, невтомності у творчому пошуку. Щоб 
зерно знань, яке ви сієте, завжди проростало і давало 
могутній урожай!

Зі святом вас, дорогі вчителі!
Профспілка працівників освіти 

та науки Новоайдарщини.

Шановні працівники бібліотек 
та поціновувачі друкованого слова!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 
Всеукраїнського дня бібліотек.

Це свято свідчить про глибоку повагу народу до 
своєї духовної спадщини, освіти, науки і культури, а 
також про визнання історичної ролі бібліотеки в 
житті суспільства. З книгою пов’язане все наше жит-
тя, з книгою ми вчимося, працюємо, відпочиваємо.

З давніх часів бібліотеки були храмами книги, збира-
чами історичної і культурної спадщини, а їх працівники 
- лікарями людських душ.

Професія бібліотекаря надзвичайно важлива. Адже 
від вашої праці залежить інтелектуальне майбутнє 
нашої держави та її успішний розвиток.

Тож, шановні бібліотекарі Новоайдарщи-
ни, вітаючи вас з професійним святом, святом 
духовності, мудрості і знань, бажаю вам,  а також  
усім, хто любить і шанує книгу, міцного здоров’я, ща-
стя та благополуччя, наснаги та впевненості у тому, 
що завдяки бібліотекам, книгам та  читанню наша 
країна переборе труднощі, здолає ворожу агресію і 
стане процвітаючою, гармонійною країною мудрих 
та самодостатніх людей.

З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова.

Шановні педагоги, працівники 
та ветерани освітянської 

галузі Новоайдарської ОТГ!
Щиро вітаю вас з професійним святом - 

Днем працівників освіти!
Від імені всієї громади  і від себе особисто хочу 

висловити повагу та безмежну вдячність за вашу 
невтомну благородну працю.  

Зараз фундаментальна, конкурентоздатна 
освіта – це найкраща інвестиція у процвітання 
нашої держави, утвердження України серед розви-
нених країн світу.

Одночасно наше завтра залежить від того, які 
погляди на життя, цінності та світосприйняття 
ви вкладаєте у підростаюче покоління українців. 

У цей світлий день прийміть сердечні привітання 
із професійним святом – Днем працівників освіти.

Щиро зичу вам добра і любові, постійного твор-
чого натхнення і невтомності, нових педагогічних 
перемог. Бажаю побільше обдарованих і яскравих 
особистостей. 

Нехай вихованці завжди втішають вас своїми 
успіхами та здобутками і надихають на нові звер-
шення.

Низький вам уклін, шановні освітяни, за вірність 
покликанню, життєву мудрість і витримку. 

З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова.

3 стор.

Зі святом дозвольте вас привітати, 
Щастя, здоров'я, добра побажати,
Пошани, тепла та й довгого віку. 
Кохання і віри, багатства без ліку,

\Працюється легко вам хай і живеться, 
А все, що в думках, хай одразу вдається.

З Днем вчителя щиро ми всі вас вітаємо, 
Всього вам найкращого в світі бажаємо! 

Адміністрація,
профком Новоайдарської 

обласної санаторної школи.

Шановні вчителі, вихователі та ветерани педагогічної праці Новоайдарської санаторної 
школи, вітаємо вас із професійним святом-Днем вчителя!
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Під головуванням Прем'єр-
міністра України Дениса Шмигаля 
21 вересня відбулося позачергове 
засідання Державної комісії з пи-
тань техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій. 
До засідання долучилися та-
кож голови обласних державних 
адміністрацій.

Державна комісія заслухала 
доповідь Міністра охорони здоров’я 

Віктора Ляшка щодо поширен-
ня на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 та 
розглянула питання впровадження в 
усіх регіонах країни «жовтого» рівня 
епідемічної небезпеки.

За результатами засідання Дер-
жавна комісія ТЕБ та НС вирішила:

— встановити з 00 годин 00 хви-
лин 23 вересня 2021 року «жовтий» 
рівень епідемічної небезпеки поши-
рення COVID-19 на території всіх 
регіонів України;

— застосувати на території всіх 
регіонів України обмежувальні 
протиепідемічні заходи, передбачені 

для «жовтого» рівня епідемічної не-
безпеки;

— головам обласних та міста 
Києва державних адміністрацій 
вжити заходів щодо забезпечення 
дотримання відповідних обмежу-
вальних протиепідемічних заходів, 
передбачених для відповідного рівня 
епідемічної небезпеки поширення 
COVID-19.

Учасники засідання також пору-
шили питання охоплення населення 
вакцинацією, зокрема вчителів та 
працівників закладів освіти.

За інформацією Урядового 
порталу.

Вона зазначила, що пересувне 
відділення поштового зв’язку – це 
повноцінне поштове відділення, 
яке приїжджатиме два-три рази 
на тиждень у населені пункти з 
кількістю жителів до 1200 осіб.

Вони отримуватимуть всі 
потрібні поштові, логістичні й 
фінансові послуги.

Перші два місяці пересувні 
відділення працюватимуть у те-
стовому режимі, під час якого 
відпрацьовуватимуться графіки 
роботи, частота відвідування на-
селених пунктів та інше. До речі, 
із 18 серпня вони працюють у де-
яких населених пунктах поблизу 
Сєвєродонецька та Старобільська.

Загалом будуть задіяні 34 
автівки. Кожна бригада складати-
меться з трьох осіб та доставляти-

ме пенсії, ліки, 
періодику й 
посилки, прий-
матиме оплату 
за комунальні 
платежі, виплачуватиме перекази 
тощо.

Ілона Моісеєва наголосила, що 
«Укрпошта» взяла за мету якісно 
вплинути на рівень розвитку сіл, 
а тому трансформує стаціонарну 
«неавтоматизовану» пошту в новий 
формат, завдяки якому жителі отри-
мають всі послуги біля дому.

Крім того, завдяки пересувним 
відділенням у селах розвивати-
меться малий бізнес – можна буде 
швидше відправляти товари по-
штою у будь-який куточок країни 
та за кордон.

Важливо, що перехід до форма-
ту пересувних відділень дозволяє 
співробітникам працювати на по-
вну ставку. Поліпшуються й умо-
ви праці. Якщо раніше листоно-
шам необхідно було пішки чи на 
велосипеді долати великі маршру-
ти з кореспонденцією, товарами та 
грошима, то тепер вони працювати-
муть в комфортному автомобілі.

Тож, за інформацією спікера, 
цей проєкт дозволить залишити 
пошту в селі, покращити сервіс 
для клієнтів, забезпечити гідну 
зарплату працівникам та оновити 
інфраструктуру.

loga.gov.ua

«Поточна епідемічна ситуація 
контрольована. Так, ми фіксуємо 
зростання кількості нових випадків 
COVID-19, але завдяки вакцинації 
маємо запас міцності. Медична 
система готова реагувати на нову 
хвилю, але найкращий спосіб збе-
регти своє життя та здоров’я - ще-
питися від коронавірусної інфекції 
за першої нагоди», - заявив міністр 
охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він додав, що 21 вересня 
відбулось засідання Державної 
комісії з техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій, 
на якому оголосили, з якої дати по 
всій території країни встановлюють 
жовтий рівень епіднебезпеки.

При жовтому рівні діятимуть 
такі карантинні обмеження:

Заборонено проводити масові за-
ходи за участю понад одну особу 
на 4 кв. метри площі території або 
наповненістю залів понад дві трети-
ни місць у кожному окремому залі;

Не більше 4 осіб за столиком в 

закладі громадського харчування, а 
відстань між столами - мінімум 1,5 
метри;

Кінотеатри та інші закла-
ди культури працюватимуть із 
заповненістю залів менше за дві 
третини місць або 50% місць у кож-
ному окремому залі;

Спортивні зали та фітнес-центри 
працюватимуть лише у разі обме-
ження кількості відвідувачів з роз-
рахунку одна особа на 10 кв. метрів 
площі тощо.

Водночас обмеження жовтого 
рівня епіднебезпеки не будуть за-
стосовуватися, якщо всі учасники 
(відвідувачі) та щонайменше 80% 
організаторів масових заходів, 
працівників кафе та ресторанів, 
кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших 
культурних закладів, спортзалів та 
басейнів матимуть хоча б одне ще-
плення або чинний (72 год) резуль-
тат ПЛР- чи експрес-тестування.

Кінцеве рішення про те, чи нада-
вати послуги тільки вакцинованим, 

чи дотримуватися всіх карантинних 
обмежень, залишається за власни-
ком. Аби верифікувати безпечність 
відвідувачів чи працівників 
закладів (крім освіти) тимчасово 
слід користуватися міжнародними 
свідоцтвами, “жовтими” чи “зе-
леними” внутрішніми COVID-
сертифікатами, довідкою 063/о 
(картка профілактичних щеплень), 
чинною довідкою про негативний 
результат (72 год) ПЛР-тесту чи ек-
спрес-тестування на антиген.

Щодо освітнього процесу - за-
клади освіти працюватимуть за 
умови наявності не менше як у 
80% працівників хоча б одного 
щеплення. Наприклад, станом на 
17 вересня, за даними обласних та 
Київської державних адміністрацій, 
5 350 шкіл з понад 14 тисяч уже 
відповідають цим вимогам - мають 
понад 80% працівників хоча б з од-
ним щепленням від COVID-19. Для 
верифікації безпечності працівників 
освіти приймаються міжнародні 
свідоцтва та COVID-сертифікати.

За інформацією Міністерства 
охорони здоров’я України.

 

 

 
 

Про впровадження в області упро-
довж ІІІ-ІV кварталів 2021 року проєкту 
«Сільське відділення» на пресбрифінгу в 
облдержадміністрації 21 вересня розповіла ди-
ректор Луганської дирекції АТ «Укрпошта» 
Ілона Моісеєва.

На засіданні Кабінету Міністрів України 20 вересня 2021 року при-
йнято рішення про продовження адаптивного карантину та режиму 
надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.

Минулої середи, 22 вересня, було проведено двадцяту 
позачергову сесію Новоайдарської селищної ради. Одним 
із найактуальніших питань серед тих, що розглядалися 
на сесії, став соціальний захист населення, чи, кажучи 
більш конкретно, тарифи на воду і відшкодування 
різниці між фактичною собівартістю та проведеним 
нарахуванням за надані послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення.

За роз’ясненнями щодо питання про тарифи на воду ми 
звернулися безпосередньо до Новоайдарської селищної ради, 
де нам пояснили, що рішення про відшкодування різниці 
в тарифах для населення було одним із найнагальніших 
на порядку денному роботи ради. Ще влітку виконавчим 
комітетом селищної ради, як того і вимагає законодавство, 
було встановлено для КП «Новоайдарське СКП» економічно 
обґрунтовані тарифи на водопостачання та водовідведення, 
що після проведення всіх необхідних розрахунків склали 
186,96 і 70,07 грн/куб. м відповідно (рішення виконавчого 
комітету Новоайдарської селищної ради № 175 від 18 серпня 
2021 року). Очевидно, що для населення такі показники є 
колосально високими, тому, певна річ, на сесію селищної 
ради і було винесено питання щодо відшкодування частини 
цієї суми за рахунок бюджету.

У результаті 22 вересня на сесії було прийнято рішення, 
згідно з яким Комунальне підприємство «Новоайдарське 
«СКП» має проводити розрахунки з населенням за фактично 
надані послуги з централізованого водопостачання у розмірі 
20 % від тарифу, а з централізованого водовідведення 
– у розмірі 60 % від тарифу. Різниця ж між фактичною 
собівартістю та проведеним нарахуванням за надані 
послуги, згідно з рішенням, компенсуватиметься з 
селищного бюджету. Якщо говорити виключно мовою цифр, 
то після відповідних перерахунків виходить, що тарифи для 
населення наступні: за  водовідведення – 42,04 грн/куб. м; за 
водопостачання – 37,39 грн/куб. м.

Однак слід підкреслити, що дату введення вищенаведених 
тарифів у дію буде переглянуто після погодження 
Держводагентством нормативів питного водопостачання 
для Новоайдарської селищної територіальної громади. 
Орієнтовно цією датою має бути 1 листопада.

 
 
 

НОВОАЙДАРСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 20/12
«22» вересня 2021 року           смт Новоайдар 

Про соціальний захист населення 
З метою соціального захисту населення та знижен-

ня соціальної напруги, в тому числі у період пандемії 
гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, враховуючи зниження 
доходів жителів територіальної громади та високий рі-
вень вартості житлово-комунальних послуг, керуючись 
ст. ст. 25, 26, 34, 59 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Новоайдарська селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Комунальному підприємству «Новоайдарське 

«СКП» з 01.10.2021 року проводити розрахунки з насе-
ленням за фактично надані послуги з централізованого 
водопостачання у розмірі 20% від тарифу, з централізо-
ваного водовідведення у розмірі 60% від тарифу.

2. Компенсувати з селищного бюджету КП «Но-
воайдарське «СКП» різницю між фактичною собівар-
тістю та проведеним нарахування за надані послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення з 
урахуванням п.1 даного рішення.
3.  Контроль за виконання даного рішення покласти 
на постійно діючі комісії Новоайдарської селищної 
ради з  питань планування, фінансів, бюджету та со-
ціально-економічного розвитку, з питань земельних 
відносин, охорони природи, будівництва, житло-
во-комунального господарства та комунальної влас-
ності.

Новоайдарський селищний голова І. ШОПІН.



3«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  40         1 жОВтНя     2021 р.

 – Олександре Вікторовичу, 
скажіть, будь ласка, як зміни-
лась мережа навчальних закла-
дів після реформи децентралі-
зації?

– В умовах децентралізації ме-
режа  закладів освіти    зменши-
лась і складається із 12  закладів 
загальної середньої освіти,   13   
закладів дошкільної освіти та 2  
закладів позашкільної освіти. 

Після прийняття у січні 2021 
року закладів освіти до Новоа-
йдарської селищної ради всі за-
клади було перейменовано, назви 
приведено до вимог чинного за-
конодавства. Тому зараз в громаді 
функціонують 9 ліцеїв, 3 гімназії, 
13 закладів дошкільної освіти, із 
яких 5 є структурними підрозді-
лами ліцеїв та гімназій.

У 2020-2021 н.р. в школах  
громади навчалась 1441 особа. У 
2021/2022 н.р. мережа  закладів 
освіти і кількість учнів  залиша-
ються без змін. 

В 2021 році із закладів освіти 
випущено 233 учні,  із них 2 зо-
лотих медалісти: Ізмалков Ілля -  
Новоайдарський ліцей, Кішкіно-
ва Ольга – Гречишкінський ліцей. 
Їх нагороджено цінними подарун-
ками – планшетами. 

– Давайте зупинимось 
докладніше на дошкільній 
освіті…

– Основними стратегічними 
цілями державної політики є за-
безпечення доступу до якісної 
дошкільної освіти шляхом подо-
лання черги до закладів освіти, 
а також підвищення соціального 
статусу педагогічних працівників 
шляхом підвищення рівня оплати 
праці.

Всіма формами дошкільної 
освіти охоплено 93% дітей до-
шкільного віку,   заклади до-
шкільної освіти  відвідують  283 
дитини. 

 Діти 5-ти років охоплені різ-
ними формами дошкільної осві-
ти на 100%, їх кількість складає 
–  117 дітей.

Середня вартість харчуван-
ня в закладах дошкільної освіти 
громади складає – 40,00 грн на 1 
одну дитину. 

Дітьми дошкільного віку опі-
куються 34 педагога, 54 % з них 
мають вищу освіту й постійно 
підвищують свій професійний 
рівень.

 – Як організована поза-
шкільна освіта в громаді?

– Позашкільною освітою в 
громаді охоплено  466 дітей, із 
них в ЦДТ в 22 гуртках займаєть-
ся 330 вихованців, в  ДЮСШ в 12 
групах - 136 дітей.  Позашкільні 
заклади забезпечені комп’ютер-
ною технікою, підключені до ме-
режі Інтернет. 

– Школярі та педагоги завж-
ди були активними учасниками 
різноманітних конкурсів. Чи 
вплинули карантин та пандемія 
на ці показники минулого року?

–  У 2020-2021 н.р. команда 
Денежниківського ліцею (8 уч-
нів) взяла участь в обласному 
етапі Всеукраїнської дитячо- 
юнацької  військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура»). Також у 
2020-2021 навчальному році були 
проведені    конкурси: «Лист до 
козака: «Духовна цінність поко-
лінь»; «Книжкова країна»; «Моя 

новорічна мрія»; «ХХ Всеукра-
їнський конкурс учнівської твор-
чості» під гаслом «Об’єднаймось 
ж,  брати мої!»; «Чому я поважаю 
професію військового».

Учениця Михайлюківської 
гімназії Межерицька Євгенія та 
учень Бахмутівського ліцею Мул 
Олександр зайняли призові місця 
в обласному етапі конкурсу уч-
нівської творчості «Чому я пова-
жаю професію військового».

Учні Денежниківського ліцею 
(Чурсіна Елона, Ліщенко Наталія, 

Щиров Євген) в обласному зльо-
ті туристів-краєзнавців зайняли І  
загальнокомандне місце. В облас-
ному конкурсі «Мій рідний край 
– Луганщина» учні цього ж ліцею 
(Чурсіна Елона, Воронкін Роман, 
Потапенко Анастасія) посіли ІІ 
командне місце.

Учень Денежниківського лі-
цею Щиров Євген здобув І місце 
в обласному етапі Всеукраїн-
ського конкурсу учнівських есе 
«Права людини крізь призму су-
часності». В конкурсі есе серед 
учнів 10-11 класів, який прово-
див Навчально-науковий інсти-
тут міжнародних відносин Схід-
но-українського національного 
університету імені Володимира 
Даля, серед 34 робіт ІІІ місце за-
йняв учень 10 класу Новоайдар-
ського ліцею Селіхов Ігор.

Протягом   2021 р.  вихован-
ці секцій ДЮСШ з волейболу, з 
футболу, гирьового спорту по-
стійно брали участь в обласних 
та Всеукраїнських змаганнях та 
займали призові місця.   

На базі Новоайдарської 
ДЮСШ було проведено турнір 
Луганської області з гирьового 
спорту, де наші спортсмени от-
римали  1 срібну та 2 бронзові 
медалі. 

Вихованці секції з футболу по-
сіли І місце в обласних змаганнях 
«Шкільна футбольна ліга» се-
ред юнаків 2001-2002 р.н. Також 
переможними були  Чемпіонат 
Луганської області з гирьового 
спорту в смт. Новопсков, Чем-
піонат Луганської області з во-
лейболу серед дівчат, Чемпіонат 
Луганської області з волейболу 
серед юнаків, Відкрита першість 
м. Сєвєродонецьк з футзалу серед 
юнаків, Відкритий обласний тур-
нір з гирьового спорту, присвяче-

ний пам'яті І.І.Короленка та ін.
В квітні 2021 року відділом 

освіти було організовано та про-
ведено чемпіонат з міні-футболу 
серед закладів освіти Новоайдар-
ської селищної ради. До заходу 
були залучені діти різних вікових 
категорій ЗЗСО: середня 7-9 кла-
си;  старша - 10-11 класи.

Також  були проведені Все- 
українські предметні олімпіади 
та конкурси імені Тараса Шев-
ченка та Петра Яцика.

– А що з кадровим забезпечен-
ням освітніх закладів?

– У   2021 році в закладах за-
гальної середньої освіти громади  
усього працюють  200 педагогів,  
із них 42 пенсіонери.  

Мають державні нагороди та 
відзнаки – 4, з них «Відмінник 
освіти» – 2. Мають звання: учи-
тель-методист – 2,  старший учи-
тель – 6. 

– Дуже важливі питання 
підвезення та харчування, а та-
кож комп’ютерізації  закладів 
освіти…

– В цілому у 2020-2021 н.р. до 
закладів освіти підвозилось  622 
учні, 45 педагогів 12 шкільними 
автобусами до 10 закладів ЗСО із 
23 населених пунктів.

Вже три роки поспіль відділ 
освіти організовує підвіз шкіль-
ними автобусами учасників ЗНО.

Актуальним залишається пи-
тання харчування учнів у  закладах 
освіти громади, що є необхідною 
умовою створення здоровיя-                                                                                  
зберігаючого середовища.  

 Безкоштовне харчування ор-
ганізовано у всіх 12  ЗЗСО. У  
бюджеті громади в 2021  році пе-
редбачено кошти  на безкоштов-
не харчування учнів 1-4 класів, 
малозабезпечених та дітей-сиріт 
або позбавлених батьківського пі-

клування в сумі 1718,3 тис.грн.  
Середня вартість харчування 
на 1-ого учня, виходячи з виді-
лених коштів, становить   20,00 
грн.

 При організації харчування у 
закладах освіти громади забез-
печується створення належних 
умов для безпечного харчуван-
ня, додержання вимог санітар-
но-гігієнічних правил та норм, 
недопущення реалізації небез-
печних харчових продуктів.

Забезпеченість ЗЗСО комп’ю-
терною технікою – 100 %. До 
мережі Інтернет підключені 
всі  заклади освіти – 100 %.  У 
2021 році планується отримати 
за кошти субвенції (252,504 тис.
грн) та 10% співфінансування 

(28,056 тис. грн)  14 ноутбуків 
для організації дистанційно-
го навчання у 5 закладах освіти 
(Новоайдарський ліцей – 10 шт., 
Бахмутівський, Райгородський, 
Денежниківський ліцеї і Михай-
люківська гімназія – по 1). 

– Які ремонтні роботи були 
проведені нещодавно?

–  Ми намагаємось, щоб всі 
навчальні заклади громади були в 
належному стані, щоб бути ком-
фортним та безпечним середови-
щем для всіх учасників освітньо-
го процесу. 

 Що стосується ремонтів, то 
проведені «Капітальний ремонт 
харчоблоку Штормівської ліцею 
(вентиляція)», «Капітальний ре-
монт харчоблоку ЗДО «Сонечко», 
«Капітальний ремонт харчобло-
ку ЗДО «Суржанський», «Капі-
тальний ремонт будівлі дитячої 
юнацької спортивної школи з тер-
момодернизаційним ефектом», 
«Капітальний ремонт харчобло-
ку Олексіївського ліцєю», «Ка-
пітальний ремонт приміщення  
ЗДО «Суржанський», «Капіталь-
ний ремонт харчоблоку Новоай-
дарського ліцею».

Протягом 2020 року виконані 
такі заходи з пожежної безпеки 
на суму 3630,00942 тис.грн.: 

«Капітальний ремонт зовніш-
нього протипожежного водойми-
ща Штормівського ліцею» на 
суму 76,400 тис. грн.

1. Встановлення протипо-
жежної автоматики – Новоай-
дарський ліцей, Штормівський 
ліцей, Олексіївський ліцей, Бах-
мутівський ліцей, Райгородський 
ліцей, Дмитрівський ліцей, Ново-
охтирський ліцей, ЗДО «Сонеч-
ко», ЗДО «Суржанський», ЗДО 
«Топольок», ДЮСШ, ЦДТ.

2. Встановлено блискавко-

захист - Штормівський ліцей,   
Райгородський ліцей, Ново-
охтирський ліцей, Бахмутівський 
ліцей, Михайлюківська гімназія, 
ЗДО «Сонечко», ЗДО «Суржан-
ський».

3. Встановлення протипо-
жежних дверей і люків – Новоа-
йдарський ліцей, Штормівський 
ліцей, Денежниківський ліцей, 
Дмитрівський ліцей, Олексіїв-
ський ліцей, Райгородський ліцей, 
Бахмутівський ліцей, Гречишкін-
ський ліцей, Муратівська гімна-
зія, ДЮСШ та ін.

У 2021 році для реалізації кон-
цепції «Нова українська школа» 
на забезпечення якісної та до-
ступної загальної середньої осві-
ти  з  освітньої субвенції виділено 
566,776 тис. грн.   та співфінан-
сування з місцевого бюджету  
62,976 тис. грн.

За рахунок коштів місцевого 
бюджету у 2021 році зроблено  
«Капітальний ремонт даху закла-
ду дошкільної освіти «Сонечко» 
Новоайдарської селищної ради» 
за на суму 1462,200 грн.

Також проведено  «Капіталь- 
ний ремонт з термомодерніза-             
ційним  ефектом   ЗДО «Сонечко» 
за рахунок Українського фонду 
соціальних інвестицій на сумму 
125 тис. євро.

В рамках програми Президен-
та України «Велике будівництво» 
триває реалізація проєкту «Капі-
тальний ремонт основної будівлі 
Опорного навчального закладу   
Новоайдарський  ліцей  Новоай-
дарської селищної ради». 

– Які плани на найближче 
майбутнє?

– Основними завданнями вба-
чаємо покращення  якості осві-
ти в закладах освіти нашої гро-
мади,  створення максимально 
сприятливих умов для навчання 
і виховання учнів, продовження 
впровадження  Державного стан-
дарту початкової та базової осві-
ти, продовження впровадження 
Концепції національно-патріо-
тичного виховання дітей і молоді, 
покращення матеріально-техніч-
ної бази закладів освіти та ство-
рення безпечних умов для здобу-
вачів освіти нашої громади. 

– Щиро дякую за змістовне 
інтерв’ю та вітаю із 
професійним святом! 

– Користуючись нагодою, хочу 
привітати всіх колег, освітян з 
таким чудовим професійним свя-
том!

Шановні колеги!
Прийміть сердечні сло-

ва подяки за вашу працю. 
Своїми мудрими порадами, 
чуйним ставленням і спра-
ведливими настановами ви 
допомагаєте своїм учням та 
вихованцям долати непро-
стий шлях до  знань. Бажаю 
міцного здоров’я, життєвої 
сили, енергії та наснаги для 
досягнення нових успіхів 
у професійній діяльності! 
Хай над вами завжди сяє 
зірка людської вдячності 
всіх тих, кого ви вивели в 
самостійне життя і кому 
дали найнеобхідніше – знан-
ня. Невичерпної наснаги й 
оптимізму у помислах і спра-
вах, добробуту, життєдайної 
сили та безхмарних, мирних, 
світлих днів!

З професійним святом!
М. ТИХОНОВА.

 

Вже стало доброю традицією напередодні Дня працівників 
освіти говорити про основні освітянські справи, плани з на-
чальником відділу освіти Новоайдарської селищної ради О.В. 
Селіховим. Тож і цього року ми вирішили не зраджувати традиції. 
І пропонуємо вашій увазі наше інтерв’ю.
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Рівно 45 років тому  маленькі 
дитячі рученята вперше 
відчинили двері цього дитсад-
ка, а оченята почали звикати до 
дивовижного світу, де оселило-
ся безтурботне дитинство. За ці 
роки заклад випустив не одну 
сотню дошкільнят, озброєних 
необхідними знаннями, вмінням 
працювати в колективі, вихованих 
і підготовлених до школи. Сам же 
дитсадок, який нині відвідують 
16 маленьких олексіївців, з кож-
ним роком стає все кращим, все 
сучаснішим та комфортнішим. 

Дитячий садок - це країна 
дитинства, де завжди панують 
радість, дитячий сміх та любов. 
Усі працівники дошкільного за-
кладу щодня віддають частинку 
своєї душі та серця маленьким 
вихованцям.

Ювілей дитячого саду - це 
особливе свято, це справжній ка-
лейдоскоп дитячих голосів, беш-
кетних очей, посмішок і сміху, 
відкриттів і гри! Саме з таким 
настроєм і зустрічає дитячий са-
док свій ювілейний рік.  Діти 
– це наше майбутнє, для них ми 
повинні жити, творити, дарувати 
їм щастя, розваги. 

Тож повернімося до 1976 року. 

Будівлю дитячого садочка впер-
ше переступають олексіївські 
хлопчики та дівчатка. Садочок 
їм подарував КСП ім. Кірова. Й 
одразу малеча поринає в чарівний 
захоплюючий світ. Дитячий садок 
стає для них другою домівкою. А 
допомагають їм освоїтися в ньо-
му чуйні, талановиті та лагідні 
завідуюча Галина Миколаївна 
Вороніна, вихователі Любов 
Іванівна Стрижобик, Світлана 
Іванівна Перешивайло, Оль-
га Михайлівна Циба, Світлана 
Григорівна Мороз, няня Любов 
Дмитрівна Павленко, повар Люд-
мила Іванівна Нехаєнко.

Життя в дитячому садочку з 
самого початку було наповне-
не багатьма цікавими подіями і 
різноплановими заходами, яскра-
вими проявами професійної 
творчості та плідної взаємодії 
всіх працівників закладу, батьків. 

Всі тут працювали на по-
вну. Життя вирувало. Але не 
оминула  сумна участь й нашу 
«Білосніжку». 2002 року садочок 
було зачинено – його відвідувало 
дуже мало діточок.  Та, на ща-
стя, така сумна ситуація тривала 
лише 4 роки. В 2006 році садочок 
було передано на баланс сільської 

ради. Було проведено ремонт. І 
зовсім скоро він зустрів першу 
групу дітлахів після тривалої пе-
рерви – їх зібралось аж  26.

З того часу і до нині з ма-
лечею працює невеликий, але 
професійний та дружний колек-
тив, якому вдається робити жит-
тя своїх вихованців яскравим, 
цікавим та пізнавальним. Очолює 
садочок протягом цих років моло-
да, але досвідчена та справедлива 
завідуюча Наталія Олександрівна 

Тищенко. Вона легко знахо-
дить спільну мову й з колекти-
вом, й з дошкільнятами, творча, 
ініціативна. Молода жінка прагне 
йти в ногу з часом, опановувати 
нові форми та методи роботи. І це 
– їй під силу.

Турботлива, чуйна та 
спокійна – такою є вихователька 
з багаторічним досвідом робо-
ти Наталія Іванівна Перепели-
ця. Підготувати захід, захопити 
дітей для неї – не питання. Вона 
володіє високою педагогічною 
майстерністю, здатна до нестан-
дартних педагогічних дій, дійсно 
закохана в свою справу. Завжди 
готова надати необхідну допомогу 
помічник вихователя Валентина 
Миколаївна Покришка. Вона не 

уявляє свого життя без роботи в 
садочку, власне, як і «Білосніжку» 
неможливо уявити без тепла рук 
та щирої посмішки доброї жінки. 

Одна із запорук розвитку та 
росту дитини – це смачне та пра-
вильне харчування. З цим в садоч-
ку проблем немає. Адже на кухні 
керує кухар Тетяна Петрівна Не-
скреба. Хто-хто, а вона на 100% 
знає, як приготувати страву, яка 
буде корисна, вітамінна й прито-
му смакуватиме малечі.

Заслуговує щирих слов подя-
ки за свою роботу сторож Ми-
кола Іванович Гапонов, який 
відповідально ставиться до 
виконання своїх обов’язків та 
турбується про збереження май-
на садочку. Хоча й пожартувати 
та підзарядити гарним настроєм  
при нагоді він полюбляє.

Кожен працівник проявляє 
свою майстерність, неповтор-
ний індивідуальний стиль ро-
боти. Колектив дитячого садка 
«на відмінно» впорався із ство-
ренням такого навчального се-
редовища, завдяки якому дитина 
вільно розвивалася б відповідно 
до своїх здібностей, вибору, ба-
жань. І це не просто хороші слова 
з нагоди ювілею – це насправді 

велика робота, зроблена колек-
тивом ДНЗ з душею та натхнен-
ням. Колектив «Білосніжки» 
постійно і з любов’ю дбає про 
комфорт маленьких вихованців і 
їхній повноцінний розумовий та 
фізичний розвиток. Вони своєю 
турботою зігрівають дитячі душі, 
ведуть у світ цікавого і прекрас-
ного, і любові цієї вистачає їм на 
кожну дитину. 

Як розповідає  Наталія Тищен-
ко,  в садочку тепло та затишно, 
є інтерактивна дошка, іграшки, 
нові меблі, відремонтовано хар-
чоблок, успішно поступово 
впроваджується система НАСР. 
ДНЗ виграв суд  та не має жодних 
проблем з протипожежною без-
пекою. Всі перевірки Держпрод-
споживслужби пройдені також на 
відмінно.

Хто мав нагоду побувати у 
цьому дитсадку, неодмінно по-
годиться, що кожна кімната тут 
– це комфорт і затишок, неповтор-
ний куточок іграшок і природи, 
чарівний світ книги і навчальна 
база, де кожен малюк може вибра-
ти собі заняття до вподоби. І без-
заперечно – тут працюють хороші, 
добрі та люблячі вихователі.

Сьогодні «Білосніжка» — один 
з найкращих дитячих садочків 
у громаді. Тут впроваджується 
багато цікавих, інноваційних 
підходів. 

Впевнені, що заклад пережи-
ве ще не одну славну дату, а ті 
добрі справи, які уже зроблено за 
ці роки, будуть справжнім «скар-
бом» для наступних поколінь 
педагогів. Сьогодні, як і 45 років 
тому, двері дитячого садочка го-
стинно відкрито для справжніх 
господарів закладу − дітлахів. Не-
хай вони ростуть щасливими!

М. ТИХОНОВА.

45 років — це ціла епоха, історія, це час, впродовж якого 
вже склались свої традиції. І це ми можемо сказати   про ди-
тячий садочок «Білосніжка» села Олексіївка, який цьогоріч 
відзначає такий чудовий ювілей.  

Осінь — краси-
ва і різноманітна, як 
сама музика, яка є 
найщирішим мистецт-
вом, що дає змогу вис-
ловити найсвітліші по-
чуття, дарує дивовижні 
емоції та радість. Вона 
сприяє гармонізації 
нашого загально-
го світовідчуття, 
виступає інструментом 
самовираження і нат-
хнення, служить дже-
релом непередаваних 
відчуттів і емоцій.

З плином часу 
змінюються напрям-
ки й смаки, але му-
зика залишається 
вічною, щодня наповнюючи 
радістю життя кожної людини. 
Це мистецтво має величезний 
потенціал, і багатьом компози-
торам донині вдається виража-
ти через неї не тільки стан своєї 
власної душі, але й передавати 
атмосферу навколишнього світу, 
повноти почуттів і переживань. 

Музика скрашує життя людей, 
змушує радіти і співпереживати, 
відкриваючи двері в прекрас-
ний світ звуків, і проникає в 
найпотаємніші закутки людської 
душі. Вона не старіє і буде жити 
стільки, скільки буде існувати 
Людина.

Щиро вітаю з Міжнародним 

Днем музики всіх шанувальників 
цього прекрасного виду ми-
стецтва: своїх колег, викладачів 
Новоайдарської дитячої школи 
мистецтв, які збагачують добром 
та духовністю своїх вихованців, 
відкривають їм шлях до вершин 
виконавської майстерності, та 
юних музикантів, для яких му-
зика стала невід’ємною части-
ною їхнього життя, наших учнів, 
усіх, хто просто любить музику. 
Бажаю творчих злетів та великої 
насолоди від спілкування з бага-
тогранним світом музики. Хай 
же повниться ваша мистецька 
жага новими силами – у щасті, 
здоров’ї, радості на многії літа. 
Віри вам і впевненості в собі, 
світла в душі та радості в серці.

Також щиро бажаю вам 
міцного здоров’я, родинного 
щастя, миру й добра, невичерп-
ного натхнення та підкорення 
нових творчих вершин задля по-
дальшого збагачення духовної 
скарбниці українського на-
роду, задля популяризації й 
процвітання музичного мистецт-
ва. Нехай здійсняться намічені 
плани та мрії, а кожен день ва-
шого життя буде світлим і со-
нячним, дарує радість творчого 
натхнення і життєвих перемог!

К. ТИХОНОВА, директор 
Новоайдарської ДШМ.

У перший день жовтня відзначають Міжнародний день 
музики. Це свято було призначене на 1 жовтня рішенням 
ЮНЕСКО з ініціативи композитора Дмитра Шостаковича. 
Можливо, дата для святкування цього дня була обрана не-
випадково, оскільки осінь є улюбленою порою року, музою, ба-
гатьох видатних художників, музикантів та письменників.

1. Осталось всего три репетиции до позора!
2. Надо сыграть так, словно вы немножко выпили и никуда не спе-

шите.
3. Смотрите одним глазом в партию, а двумя на меня!
4. Вы так фамильярно всё это играете, как будто лично с Проко-

фьевым пили!

5. Я скажу вам сейчас, какие тут ноты, – вы очень удивитесь.
6. И если кто-то сыграл фальшиво, главное – успеть посмотреть с 

укором на соседа.
7. Не захлебнитесь в собственном таланте!!!
8. Дома прийти и заниматься так, чтоб вся семья у тебя умела это 

играть…
9. Это произведение вы должны были впитать с молоком препо-

давателя!
10. Мендельсона надо играть без «мендельсовщины».
11. Уберите свой маникюр с грифа!
12. Перестаньте пялиться в декольте флейтистки, там нет нот, ваша 

партия на пюпитре!
13. Шостакович не был боксёром, но за такую игру он воскрес бы 

и набил вам морду!
14. Если вы ещё раз так сыграете первую цифру, я убью всех вас по 

очереди, похороню, отсижу: а потом наберу новый оркестр!
15. Вы не боитесь выходить на второе отделение? Скажите спаси-

бо, что в консерваторию ходят интеллигенты. А то пролетарии встали 
бы со своих мест и набили всем вам морду за такую игру!

16. Альты, куда вы лезете? И ладно бы что-то приличное лезло, а 
то фа-диез!

17. Не надо так терзать арфу и путать её с пьяным мужем!
18. Мне не место с вами в одной музыке!
19. Второй тромбон, я хочу вам пожелать, чтоб на ваших похоронах 

так играли!
20. Была б моя воля, я воспользовался этой палочкой так, чтобы у 

вас возобновилась проходимость воздуха в организме!
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45-ти річний ювілей відзначає 
школа в цьому році.    І   це   не 
звичайний ювілей,  а  ювілей  до-
мівки  поколінь. Одні навчали, 
інші навчилась. А дехто спочатку 
навчився сам, а згодом навчав на-
ступні покоління … І так за днями 
дні, за роками роки, за десятиріч-
чями десятиріччя.

Штормівська середня школа 
введена в дію в 1976 році. Побу-
дована за типовим проектом. Бу-
дівля двоповерхова, розташована 
в самісінькому центрі села Штор-
мове. Тут є все для повноцінного 
та комфортного навчання дітей: 
спортивна зала, майстерня, їдаль-
ня, що забезпечує стовідсотково 
колектив гарячим харчуванням.  

Колектив школи – досить вели-
кий та дружний: тут  працюють 16 
учителів,    навчається 91 учень. Із 
16 педагогів 15 мають вищу осві-
ту, 2 - вищу кваліфікаційну катего-
рію, 11 - І кваліфікаційну катего-
рію, 3 - кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст». Протягом 45 років в 
умовах реформування середньої 
освіти в державі засновник два 
рази змінював назву освітнього 
закладу: спочатку – Штормівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ сту-
пенів, а з цього року – Штормів-
ський ліцей Новоайдарської се-
лищної ради.  

 Педагогічний колектив вва-
жає формування екологічної сві-
домості найважливішою задачею 
закладу в даний час. І такій стій-
кій позиції є чітке пояснення. В 
умовах погіршення екологічної 
ситуації в країні,  зниження жит-
тєвого рівня, відсутності стійких 
етичних орієнтирів, домінування 
споживацької психології,  обме-
женої сьогохвилинною вигодою 
без  довгострокового прогнозу,  в  
атмосфері  байдужості і потуран-
ня, безкарності за екологічні пра-
вопорушення, сформувати нове 
розуміння  людини,  особливо мо-
лодої,  своїх обов'язків перед при-
родою непросто. І  все ж  освітній 
заклад покликаний уже  сьогодні  
проявити наполегливість у вихо-
ванні покоління, якому властиво 
особливе бачення миру як  об'єкту  
його постійної турботи. Тож пед-
колективом обрано  таку вихов-
ну ідею: «Формування особистої 
відповідальності учнів за збере-
ження і примноження природних 
багатств рідного краю».

Втілюючи в життя основні 

завдання  української освіти щодо 
створення умов для особистісно-
го розвитку і творчої самореаліза-
ції кожного громадянина України; 
формування покоління, здатного 
навчатися впродовж життя, колек-
тив закладу протягом п’яти років  
проводив  дослідно-експеримен-
тальну роботу з проблеми   «Пе-
дагогічні умови впровадження в 
навчально-виховний процес сіль-
ської школи системної екологіч-

ної освіти і виховання учнів»,  під 
науковим керівництвом ЛОІППО. 
В рамках цієї роботи реалізовані 
декілька проєктів, створено при-
родний заказник (учнями знайде-
но рідкісний вид орхідей, занесе-
ний до Червоної книги України).

Фундаментом формування у 
ліцеїстів сучасної національної 
ідентичності на кращих прикла-
дах мужності і звитяги  нинішніх 
захисників Батьківщини, на при-
кладах сучасної боротьби за не-
залежність і цілісність держави є 
Уроки мужності, які проводяться  
у формі зустрічей з учасниками 
бойових дій 80-ї окремої аеро-
мобільної штурмової бригади та 
Національної гвардії України, а 
також відео-уроки з обговорен-
ням, аукціони історичних ідей, 
відкритий мікрофон, літературні 
майстерні, усні журнали і т.д.

Організація дитячого самовря-
дування   проводиться відповідно 
до нормативно-правової бази, за-

значеної в державних документах, 
згідно з планом роботи освітнього 
закладу. Для активної та плідної 
роботи та навчання проводяться 
конкурси у номінаціях: «Кращий 
клас», «Лідер року»,  «Талант 
року», за результатами яких  наго-
роджуються найкращі учні ліцею.

Звичайно,  основний результат 
роботи колективу – це випускни-
ки, багато з яких навчаються на 
бюджетній основі кращих ВНЗ 

Дніпра,  Харкова, Києва.
Адміністрація ліцею вважає, 

що умовою ефективної організа-
ції освітнього процесу  є сучасна 
матеріально-технічна база. З цією 
метою в останні роки проведений 
капітальний ремонт спортивного 
залу, майстерні, їдальні (згідно з 
умовами НАССР), фасаду, цен-
трального входу, деяких класів, 
інших приміщень, застосова-
ні енергозберігаючі технології: 
замінені двері, вікна. Введені 
в експлуатацію довгоочікувані 
внутрішні туалети, що відповіда-
ють євростандартам, усі меблі в 
класах,  учительській замінені на 
нові. Згідно з Концепцією Нової 
української школи 3 класи почат-
кової ланки оснащені сучасною 
мультимедійною технікою, ме-
блями.

Реалізація нових завдань осві-
ти потребує нових підходів до 
особистості учня, його потреб та 
інтересів. Ліцей надає можливість 

для розвитку, саморозвитку осо-
бистості, сприяє пошуку власної 
індивідуальності, шляхів саморе-
алізації.

Головне для вчителів – зробити 
навчання максимально практич-
ним та інтерактивним, адже сучас-
ний світ вимагає від нас здатності 
якісно та оперативно реагувати 
на виклики, яких щодня стає все 
більше. У таких умовах освіта 
має стати тим містком, який до-
помагає дітям – рушійній силі 
розвитку нашої держави – бути 
конкурентними та самодостатні-
ми. Але ситуація складається так, 
що стандартного набору знань, 
які отримує випускник ліцею, 
для цього замало. Тож у процесі 
навчання все активніше запрова-
джується компетентнісний підхід, 
який, до речі, є фундаментом кон-
цепції Нової української школи.

Важливим аспектом збере-
ження здоров'я учнів є створення 
умов для раціонального харчуван-

ня дітей. Організація харчування 
учнів закладу регламентується 
законами України «Про освіту» 
(ст. 25), «Про загальну середню 
освіту» (ст.22), «Про охорону ди-
тинства» (ст. 5) інші.

З метою чіткої організації ре-
жиму дня, який відповідає віковим 
нормам, попередженню харчових 
та інфекційних захворювань в лі-
цеї організовано гаряче та буфет-
не харчування учнів 1-11 класів, 
суворо виконуються всі необхідні 
умови санітарного контролю за 
термінами й умовами зберігання 
та реалізації продуктів, дотрима-
ний питний режим. Гарячим хар-
чуванням із місцевого бюджету на 
суму  20 грн.  забезпечуються учні 
1-4 класів, діти пільгових катего-
рій. Інші діти   отримують гаряче 
харчування за батьківські кошти.

У поточному навчальному році 
в Штормівському ліцеї навчаєть-
ся 24 учні з Шульгинської ОТГ. 
Здійснюється підвіз цих дітей та 
42  дітей нашої громади до школи 
та у зворотному напрямку автобу-
сом, що придбаний за державною 
програмою «Шкільний автобус». 
Навчання в закладі дітей із су-
сідньої громади, де є ідентичний 
освітній заклад,   є оцінкою ро-
боти колективу школи, для якого 
найважливішим є повага до гідно-
сті дитини, здатність вберегти ди-
тяче серце від болю та страждань. 
І батіг пускає паростки, коли по-
трапить на сприятливий  ґрунт.

Як бачимо, працює Штормів-
ський ліцей на повну. Має багато 
планів, які, впевнені, обов’язково 
будуть реалізовані!

Добра і щастя, творчих здо-
бутків, світлого майбутнього 
вам, Штормівський ліцей та 
велика педагогічна та учнівська 
родина!

М. ТИХОНОВА 
за матеріалами ліцею.

 
Школа це не тільки стіни. Насамперед, це – дух, пам’ять, традиції, наступність поколінь. Це пе-

дагоги, ті, хто щодня переступають поріг, сіючи зерна доброго, розумного, вічного для яких найвища 
нагорода в житті – успіхи учнів, їхні щирі слова подяки.

Штормівський ліцей має не тільки багате минуле,   творче   сучасне,   а   й широкі перспективи 
розвитку у майбутнє. Впевненість у завтрашньому дні ґрунтується на  високому  професіоналізмі 
вчительського колективу. 

Шановні колеги – 
працівники бібліотечних установ!

Хочу від усієї душі привітати вас із професійним святом – Все-
українським днем бібліотек!

Професія бібліотекаря є надзвичайно важливою, адже саме він 
відкриває читачам шлях до книги – джерела споконвічної мудро-
сті і знань. Завдяки професіоналізму своїх працівників книгозбірні 
стали надійним помічником і орієнтиром у безмежних потоках до-
ступної інформації.

У наш час бібліотека є не просто місцем, де поціновувачі літе-
ратури можуть знайти цікаву книгу. Сьогодні бібліотеки нашого 
району є сучасними комп’ютеризованими закладами, працівники 
яких прагнуть розвиватися, підвищувати рівень обслуговування, 
зацікавлювати, урізноманітнювати заходи, що проводяться у сті-
нах закладів, бути активними, креативними, відкритими для но-
вих ідей. 

Тож від щирого серця бажаю вам, дорогі колеги, натхнення і 
плідної роботи, цікавих ідей і їх успішного втілення, нових успіхів і 
досягнень! Усіх вам земних благ, радості, вдячності від любителів 
книги, професійного злету, цікавих зустрічей і відкриттів, а на-
шим бібліотекам – процвітання і подальшого розвитку!

Хай це свято дарує вам чудовий настрій та теплі слова від усіх, 
хто вважає бібліотеку джерелом для здобуття знань, а робота 
приносить тільки задоволення!

І. КОсОВА, 
директор Новоайдарської районної бібліотеки.

Кожен день ми проводи-
ли разом, однією великою 
командою, а точ-
ніше – родиною. 
Була особлива 
атмосфера, клас-
ні прогулянки та 
багато позитивних 
емоцій. Багато ко-
рисних тренінгів та 
цікавих екскурсій 
Черкащиною за-
лишаться в нашій 
пам’яті.  Спочатку 
ми відвідали місь-
ку раду та Крає- 
знавчий музей, в 
якому дізналися 
все від початку 
заснування міста 
Черкаси до сього-
дення. Наступного 
дня ми ходили до будіського храму «Білий лотос», 
де навчились прийомам кунг-фу, а після храму 
відвідали зоопарк. Але найбільше нам запам'я-
талася екскурсія до таких історичних місць як: 

Чигирин, Суботів та Холод-
ний Яр. На Чигиринщині ми 

відвідали музей Бог-
дана Хмельницького, 
піднялися на Богда-
нову гору, в Суботові 
побачили Ільїнську 
церкву, зображену на 
купюрі п'ять гривень, 
а також відвідали Хо-
лодний Яр, де змогли 
почути справжню 
тишу та побачили 
силу тисячолітнього 
дуба Максима Заліз-
няка. 

За ці п'ять днів 
ми стали родиною, 
й  було дуже сум-
но прощатися. Ми 
дуже вдячні проекту 
за таку можливість 

бути учасниками Школи Миру, за нових друзів та 
за таку велику кількість позитивних емоцій.

Команда Новоайдарського ліцею.

Наприкінці літа в рамках реалізації проекту Школа Миру наша команда, проїхавши 
пів України, дісталася пункту призначення, міста сили - Черкаси. 
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25-летний студент универ-
ситета в Кардиффе, Уэльс, 
Джордан Видал нашел способ в 
течение двух лет не платить 
за еду и всегда быть сытым.
Одна-жды студент узнал, что 
игроки местного казино могут 
бесплатно питаться китай-
ской едой на шведском столе. Он 
решил внести свое имя в список 
игроков и каждый понедельник в 
четыре утра приходил в казино, 
чтобы поесть. 

Во вторник молодой человек 
шел на занятия в университет, а 
после лекций отправлялся в центр 
города на улицу с барами и ресто-
ранами. Видалу удалось наладить 
отношения с сотрудниками мест-
ных заведений, и они отдавали 
ему оставшуюся на кухне свежую 
еду, которую, по правилам, они 
должны выбрасывать. По словам 
студента, он уходил домой с по-
лными пакетами еды. То же самое 
он проделывал по четвергам.

В пятницу и в выходные Ви-
дал ходил в закусочные и фаст-
фуд-рестораны. Он узнал у сот-
рудников, куда они выбрасывают 
оставшуюся еду, и каждый вечер 
пятницы и субботы забирал домой 
гамбургеры, куриные крылышки 
и картофель фри.

Студент рассказал, что хотел 
не просто сэкономить деньги, 
но и «спасти» свежую еду, кото-
рую выбрасывают на помойки. 
«Меня раздражает, когда я вижу, 
как свежую еду выбрасывают в 
мусорные баки. И это происходит 
в мире, где многие люди вынуж-
дены голодать» - отметил он.

NOVOSTI-N.ORG

 Для того, чтобы в рабочее время ничего не делать, один из шведских налоговых 
чиновников, звонил себе же и якобы разговаривал по несколько часов. Шведское 
налоговое агентство предоставило отчет, в котором говорится, что мужчина 
использовал свой мобильный телефон, но принимал звонки не от клиентов, как 
было положено, а от себя. За счет этого в системе работодателя постоянно высве-
чивалось «занят», а предназначенные ему звонки распределялись между остальны-
ми сотрудниками.

Начиная с 10 марта и вплоть по 5 мая мужчина, которого зовут Андреас, набирал 
свой собственный номер 32 раза. За счет этого он уклонялся от работы на протяже-
нии 55 часов, что можно сравнить с рабочей неделей. В отчете отмечено, что неко-
торые звонки были очень долгими и занимали несколько часов. Свое поведение он 
объяснил тем, что поступал он так из-за того, что имел «слишком низкую» мотива-
цию к работе.

planetanovosti.com

Власти китайского города Цзинчжоу 
выделят $23,9 млн, чтобы переместить 
58-метровую бронзовую статую воена-
чальника ГуаньЮя из центра в менее по-
пулярный и посещаемый туристами ра-
йон. И все бы ничего, вот только ранее на 
нее уже потратили $26 млн.

Статую установили в 2016 году, и жители 
Цзинчжоу встретили ее с негативом - гово-
рят, она совершенно не вписывается в ар-
хитектуру города. Некоторые даже заявили, 
что перестали проводить свободное время в 
районе, где расположен монумент, лишь бы 
его не видеть.

Поддержали жителей города и некоторые 
представители власти. По их мнению, идея 
возвести статую была лишь "пустой тратой 
300 миллионов юаней". Более того, позже 
всплыла информация, что постройка мону-
мента в этом районе города была незакон-
ной, ведь в нем запрещено возводить любые 
объекты, превышающие 78 футов (около 25 
метров) в высоту. Застройщики якобы наш-
ли в законе лазейку - получили разрешение 
на постройку постамента, а самого воена-
чальника назвали "произведением искус-
ства", что не требовало согласования.

В сентябре этого года власти города 
приняли решение демонтировать статую и 
перенести ее в другой район города, распо-
ложенный в 8 км от прежнего - он менее по-
пулярный как среди туристов, так и среди 
местный жителей. Правда, для этого пона-
добится почти $24 млн.

apostrophe.ua

На острове Спайк в Бристоле (город-порт на юго-западе Великобритании) группа 
из 70 женщин вышла замуж за 74 дерева, чтобы помешать застройщику, плани-
рующему возвести здесь элитное жилье стоимостью 55 млн фунтов стерлингов, 
срубить их.

Мероприятие проходило в парке для трейлеров. "Невесты" были в свадебных платьях 
разных народов мира, а в руках держали импровизированные букеты из веток дерева 
и распечатанное фото «жениха». На подобный шаг их вдохновило популярное в 70-ых 
годах прошлого века движение Чипко. Оно получило распространение после того, как 
группа жительниц индийской деревни Мандал из района Чамали в Утар Прадеш в 1974 
году поклялась ценой собственной жизни сохранить деревья от вырубки. Когда приехали 
работники, чтобы спилить деревья, женщины обхватили руками каждое из них, заявив, 
что вырубщикам придется убить и их прежде, чем уничтожить дерево. Таким образом 
смелым жительницам деревни удалось спасти лес от вырубки.

novosti-n.org

Туристы, захотевшие 
вывезти песок и камни в сум-
ках и бутылках с популярных 
пляжей Италии, были по-
йманы сотрудниками аэро-
порта. Отмечается, что речь 
идет о трех случаях за первую 
неделю сентября. Так, сот-
рудники аэропорта итальян-
ского города Ольбия задержа-
ли гражданина Швейцарии 
с бутылкой песка и мешком 
камней, которые он собрал 
на пляже Порто Ротондо, 
и путешественника из Ни-
дерландов с сумкой, набитой 
тремя килограммами гальки.

Третьего туриста из Румы-
нии арестовали в том же аэро-
порту за попытку украсть 
камни с пляжа Капо Пекора в 
Буггерру. Всем задержанным 
грозит штраф от 0,5 до 3 тысяч 
евро.

В таможенном управлении 
отметили, что по сравнению 
с прошлым годом количество 
случаев нелегального вывоза 
песка, камней и гальки с пля-
жей Сардинии сократилось.

Врачи-сомнологи из Китая раскрыли секрет жен-
щины, которая, по собственному признанию, не спала 40 
лет.

Об этом сообщает BastillePost.
Жительница китайской провинции Хэнань Ли Чжаньин 

утверждает, что перестала спать, когда ей было пять или 
шесть лет. С тех пор она проводила на ногах сутки напролет.

Муж Ли, ЛюСуоцин, обратил внимание на странное по-
ведение жены, когда проснулся однажды ночью и увидел, 
что та занимается домашними делами. Ли утверждала, что 
совсем не устала и сон ей не нужен. Сначала мужчина по-
думал, что у жены бессонница и купил ей снотворного, но 
таблетки не помогли. Ли несколько раз обращалась в боль-
ницу, но доктора не находили никаких отклонений.

В 2021 году китаянка отправилась в пекинскую Клинику 
сна и дыхания, где выяснилось, что на самом деле она спала, 
причем около 16 часов за двое суток наблюдений. Но при 
этом пациентка сохраняла возможность заниматься осознан-
ной деятельностью. Врачи описали ее состояние как «сход-
ное с лунатизмом».

Сомнологи установили, что, засыпая, женщина станови-
лась чуть более вялой и менее восприимчивой к внешним 
раздражителям, однако могла отвечать на вопросы и свобод-
но двигаться.

Доктор, занимавшийся исследованием, сказал, что люди 
со схожими нарушениями сна обычно неожиданно «отклю-
чаются» на короткие промежутки времени и не в состоянии 
спать долго, однако у Чжаньин расстройство выразилось в 
крайне редкой форме. Более того, он добавил, что благода-
ря особенностям психики и уверенности, что она никогда не 
спит, женщина отдыхает даже лучше обычного человека.

Врачи в Приштине, Косово, извлекли из желудка пациента проглоченный им мобиль-
ный телефон Nokia 3310. Гаджет застрял в желудке и оставался там четыре дня. Жизнь 
косовара оказалась в опасности, так как из аккумулятора телефона могла вытечь едкая 
кислота. Мужчина начал испытывать сильнейшую боль и обратился в больницу, благода-
ря своевременной помощи врачей ему удалось выжить.

Руководитель медицинской бригады Скендер Теляку предоставил журналистам рентге-
новские снимки пациента и фотографии извлеченного устройства.Врачи удалили мобильный 
телефон, не прибегая к полостной операции. Они достали устройство при помощи эндоскопа, 
разделив его на три части. Теляку подчеркнул, что вмешательство прошло без осложнений.

При диабете
Лавровый лист уменьшает уро-

вень сахара в крови. В емкость по-
местите десять листьев растения, 
залейте тремя стаканами кипятка. 
Настаивайте три часа. Принимай-
те целебный напиток по полстака-
на за полчаса до приема пищи, три 
раза в день. Курс лечения длится 
две недели, затем перерыв на та-
кой же срок. Если вы хотите при-
вести в норму углеводный обмен, 
этот напиток вам поможет.

Для похудения
В организме человека происхо-

дит накопление лишней соли в 
связи с неправильным питанием. 
Следовательно, в организме нару-
шается водный баланс. Самые ра-
спространенные проявления этой 
проблемы – целлюлит, избыточ-
ный вес, отечность. Избавиться от 
них поможет лавровый лист. На-
стои и отвары из этого растения 
выводят лишнюю воду, токсины и 
шлаки из организма.

Нужно взять 30 лавровых 

листьев и залить 
их литром кипят-
ка на всю ночь. 
Утром процедить 
настой. Пить его 
нужно маленьки-
ми порциями в те-
чение дня. Курс борьбы с лишним 
весом на таком отваре не должен 
продолжаться более 3 дней. Для 
придания ему приятного оттенка 
вкуса можно добавить мед.

Для лечения болезней 
ротовой полости

Если у вас случаются такие ма-
лоприятные заболевания, как сто-
матит или подобные ему – просто 
пожуйте лавровый лист в проме-
жутках между приемами пищи, 
за 1 час до и после еды. Положи-
тельный результат появится в ско-
ром времени. Ведь это средство, 
проверенное временем.

При бессоннице
Аромат лавровой пряности 

успокаивает нервную систему не 

хуже, чем популярная валериана. 
Можно зашить несколько листков 
в подушку, и спокойный, безмя-
тежный сон вам обеспечен. Детям 
такое средство полезно в большей 
мере. Лавровый лист поможет 
ребенку спать крепким сном всю 
ночь.

При кожных заболеваниях
Противомикробные свойства 

пряности позволяют применять 
ее для лечения раздражений, кож-
ных высыпаний и даже пролеж-
ней. Понадобится 40 г лаврового 
листа и 200 мл любого раститель-
ного масла. Сырье измельчить, за-
лить теплым маслом и поставить 
в холодильник на одну неделю. По 
прошествии этого времени можно 
протирать пораженные участки 

тела лавровым 
маслом два раза 
в день. Такое 
средство еще 
имеет хорошие 
заживляющие 
свойства.

При грибковых заболеваниях
Лавровый лист оказывает про-

тивогрибковое действие, помо-
гает вылечить грибок на ногах. 
Необходимо взять десять листьев 
пряности на полстакана кипятка и 
залить их. Дать настояться неко-
торое время. Затем делать ванноч-
ки с добавлением настоя 2-3 раза 
в неделю. Возможно, вы удиви-
тесь, но проблема отступит через 
15 дней и уже не будет так сильно 
беспокоить.
При почечной недостаточности

В случае заболевания почек 
измельчите лавровый лист до 
состояния порошка, затем 1 ч. л. 
сырья нужно залить 2 стаканами 
воды и проварить на огне 10 ми-

нут. Настаивать два часа, употре-
блять можно по 2 раза в день по 
1 ст. л.

Лавровый лист – это уникаль-
ное растение, которое придает 
особенный вкус еде и справляется 
с различными заболеваниями че-
ловека. Но его лечебное влияние 
очень сильное, поэтому будьте 
осторожны и предварительно 
проконсультируйтесь с врачом.

Кроме положительного воз-
действия на состояние человека, 
лавровый лист может оказать 
отрицательное. В группу риска 
входят те, кто занимается само-
лечением и принимает лавровые 
снадобья без назначения специа-
листа. Фармацевтическую опас-
ность лавровый лист несёт, если 
он принимается в больших дозах, 
без соблюдения специальных усло-
вий. Несистемный прием специи 
может спровоцировать запор 
или вызвать отравление. Чтобы 
этого не допустить, надо при-
держиваться рекомендаций.

Лавровый лист чаще всего используют как приправу, в то время 
как он является настоящим лекарственным растением. Суще-
ствует множество народных рецептов с использованием этого 
растения, которые помогают в лечении различных заболеваний.
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Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

Изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

СПУТНИКОВЫЕ АН-
ТЕННЫ. Продажа. Установ-
ка. 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
ДОМ, 0-50-027-35-98.
Двухкомнатную КВАРТИРУ, 0-99-683-78-14.  
Трехкомнатную КВАРТИРУ с мебелью. Газ, вода. Недорого, 

0-95-203-65-66.
ХОЛОДИЛЬНИК двухкамерный, 0-99-240-66-75.
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.

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.

Висловлюємо щирі співчуття Болдінову Володимиру Івановичу з приводу непоправної 
втрати – смерті коханої дружини

БОЛДІНОВОЇ Тетяни Іванівни. 
Сумуємо разом з вами. Поділяємо біль втрати. Нехай земля їй буде пухом, а душі – вічний 

спокій.
Працівники культури  Новоайдарщини.

Коллектив ПрАТ «Агротон» выражает искренние соболезнования 
бухгалтеру  Любовой Вере  Павловне по случаю смерти мамы.

Втрачене свідоцтво про здобуття базової середньої освіти серії 
АН № 31924789, видане на імʼя ЛИМАНСЬКОГО Дмитра Олек-
сандровича 1992 р.н., вважати недійсним.

Втрачені права тракториста-машиніста ІІІ класу, видані на 
імʼя ЖЕГУЛІНА Костянтина Михайловича, вважати недійсними.

Втрачений паспорт ЕМ 350208 на ім'я КОЗЛОВСЬКОЇ 
Світлани Володимирівни, 20.09.1975 р.н., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток на ім’я ФАЛІНА Володимира 
Миколайовича вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток на ім’я ТУРЄЄВА Євгенія 
Івановича вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток на ім’я БАРАБАШЕВА Сергія 
Михайловича вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток на ім’я СЕМЕНОВА Юрія Во-
лодимировича, 05.08.1988 р.н., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток на ім’я КОНСТАНТИНОВА Бо-
риса Рудольфовича, 30.04.1964 р.н., вважати недійсним.

Утерянный военный билет на имя КРАНИНА Сергея Вячеславо-
вича считать недействительным.

вважати недійсним

Районная общественная волонтёрская организация «Мило-
сердие Новоайдарщины» КУПИТ ИЛИ ПРИМЕТ В ДАР ДОМ 
для бездомных нашего района. Устроит любой дом в пределах по-
сёлка Новоайдар, пригодный для жилья людей (в любом состоянии).                        
050-518-10-92. 

Медицинская служба районной общественной организации 
«Милосердие Новоайдарщины» ПРЕДЛАГАЕТ ПчЕЛИНУЮ 
ОГНЁВКУ – самый эффективный из вспомогательных препаратов 
при коронавирусе, туберкулёзе, сердечно-сосудистых заболеваниях и 
их осложнениях. Для малоимущих и тяжелобольных предоставляем 
препарат бесплатно, для остальных – за возможные пожертвования. 
050-518-10-92.

разное

Національна поліція України запрошує на службу 
на посади поліцейського батальйону патрульної  

служби поліції особливого призначення 
«Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова».

Прийом документів 13.09.2021 - 05.10.2021
Бажані якості та навички:
• висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі
• здатність швидко приймати рішення та діяти в екстремальних си-

туаціях
• дисциплінованість, організованість, відповідальність
• комунікабельність, ввічливість, стриманість, прагнення допома-

гати людям
• вміння аргументовано висловлювати свою думку
• наявність посвідчення водія категорії В
• досвід роботи з ПК (офісні програми, Інтернет) на рівні впевне-

ного користувача
Вимоги до кандидатів:
• громадянство України
• вік від 18 років
• вільне володіння українською мовою
• повна загальна середня освіта
• високий рівень фізичної підготовки
• знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ 

«Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні 
правопорушення

• відсутність офіцерського військового чи спеціального звання
Ми пропонуємо:
• заробітну плату від 11000 грн (після успішного проходження пер-

винної професійної підготовки)
• соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий 

лізинг на житло, компенсацію оренди за винайм житла
• професійну підготовку за міжнародними стандартами
• можливість отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах зі 

специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських
• перспективу кар'єрного росту

Звертатися до Новоайдарського відділу поліції 
та за телефонами: 0509429046, 0990515976

Начальник Щастинського РВП ГУНП в Луганській області
 підполковник поліції Дмитро ВОЛОШИН.

НОВОАЙДАРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ОГОЛОШУЄ  КОНКУРСИ 
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ  ПОСАД: 

І. Завідувача загального сектору апарату Новоайдарської се-
лищної ради

Основні вимоги: Повна вища освіта не нижче ступеня магістра, 
спеціаліста, вільне володіння державною мовою, упевнений користу-
вач ПК. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, 
на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не 
менше 2 років.

ІІ. Спеціаліста відділу культури, молоді та спорту Новоайдар-
ської селищної ради

Основні вимоги: вища освіта відповідного професійного спряму-
вання не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мо-
вою. Стаж робити за фахом не менше одного року або 3 роки стажу в 
інших сферах.

Строк і місце приймання документів: протягом 30 календарних днів 
з дня оголошення про проведення конкурсу – до 31 жовтня 2021 року. 
Документи приймаються за адресою: Луганська область, смт Новоай-
дар, вул. Дружби, 1. 

Номер телефону для довідок, адреса електронної пошти: 
0644594356, novoaydarskarada@ukr.net.

Відділ освіти Новоайдарської селищної ради оголошує                      
КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННя ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕК-
ТОРА НОВОАйДАРСЬКОГО ЛІцЕЮ НОВОАйДАРСЬКОЇ СЕ-
ЛИЩНОЇ РАДИ.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 кален-
дарних днів з дня публікації оголошення за адресою: вулиця Дружби, 
3, смт. Новоайдар, відділ освіти Новоайдарської селищної ради.

Детальніше про конкурс – на сайті Новоайдарської селищної ради.

Увага, конкурс!

Предприятию «Айдар Милам» 
требуются - оператор (мельни-
ца) и фасовщик (мука 50 кг). 
0995082549

работа
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 1 октября, 25 лунный день, 
убывающая Луна в знаке Лев.

Все случайности двадцать пятого 
дня следует воспринимать, как некий 
знак свыше. Интуиция  работает, и с по-
мощью внутреннего голоса мы разгадаем 
любые секреты, расшифруем таинственные 
знаки, да и проблемы будут щелкаться, слов-
но орешки. 

2 октября, 26 лунный день, убывающая 
Луна в знаке Лев.

В двадцать шестые лунные сутки не ре-
комендуется завидовать, ведь можно быть 
счастливыми, сидя в пещере без копейки 
денег, а можно тосковать, глядя на личный 
особняк, полный шикарной мебели и по-
слушных слуг. А если кого-то примется ду-
шить Жаба, прогоним символ дня, или по-
дружимся с ним – даже земноводных можно 
приручить.

3 октября, 27 лунный день, убывающая 
Луна в знаке Дева.

 Интуиция и разум обычно ходят разны-
ми дорогами, но в двадцать седьмой лунный 
день они подружатся. Вдохновение  витает 
в воздухе – Луна подкинет столько интерес-

ных идей, что нам не хватит времени для их 
воплощения. 

4 октября, 28 лунный день, убывающая 
Луна в знаке Дева.

Созидаем и мы проживем отличный де-
нек; мечтаем и стараемся не думать о пло-
хих вещах, радуем окружающих своим по-
зитивным настроением и больше общаемся 
с хорошими людьми.

5 октября, 29 лунный день, убывающая 
Луна в знаке Дева.

Луна сияет, но ее свет не вызывает по-

ложительных эмоций – тоска и депрес-
сия возникают сами по себе, а обычное 
слово, сказанное невпопад, может при-
вести к бурной ссоре. Энергетические 

вампиры в двадцать девятый лунный день 
сильны, как никогда. Поэтому праздничные 
мероприятия, тусовки, вылазки на природу 
лучше отложить.

6 октября, 30 лунный день с 06:05, 1 лун-
ный день с 14:06. Новолуние в знаке Весы.

К сожалению, тридцатый день случает-
ся не каждый лунный месяц, зато, когда он 
приходит, мы можем быть уверены, что с 
нами непременно произойдет что-нибудь 
необычное, светлое и доброе. Ну а энергия 
первого лунного дня активна, хотя это не 
повод торопиться и мчаться по делам, сломя 
голову.

7 октября,  2 лунный день, растущая 
Луна в знаке Весы.

Вторые лунные сутки считаются пассив-
ными, но для бодрости и активных действий 
место найдется. Приветствуется творческий 
подход, изобретательность и креативность 
– чудить можно, сколько душе угодно, глав-
ное, не перегибать палку, и не ввязываться в 
авантюрные предприятия.

Відповідальний за випуск:
О. Часников.

1 жовтня  Міжнародний день літніх 
людей

1 жовтня   Міжнародний день музики
2 жовтня   Міжнародний день нена-

сильства
3 жовтня   День працівників освіти
4 жовтня   Міжнародний день лікаря
4 жовтня   Міжнародний день архітек-

тора
4 жовтня   Всесвітній тиждень космосу
4 жовтня   Всесвітній день тварин
5 жовтня   Всесвітній день вчителів
8 жовтня   День юриста
9 жовтня   Всесвітній день пошти
9 жовтня   День ріелтора
10 жовтня   День працівників Дeржав-

ної санітарно-епідеміологічної служби 
10 жовтня   День художника
10 жовтня   Вcесвітній день психічно-

го здоров'я
10 жовтняя   День працівників стан-

дартизації тa метрології
10 жовтня   Європейський день бо-

ротьби пpоти страти
11 жовтня   Міжнародний день пo 

зменшенню небезпеки стихійних лих
12 жовтня   День кадрового працівника
14 жовтня   День Захисника України
14 жовтня  День Українського коза-

цтва, Покрова Пресвятої Богородиці
15 жовтня Всесвітній день сільської 

жінки
15 жовтня Міжнародний день білої 

тростини
16 жовтня Всесвітній день продоволь-

ства
16 жовтня  День анестезіолога
16 жовтня   День пpацівників целю-

лозно-паперової промисловості
17 жовтня   День працівників харчової 

промисловості
17 жовтня  Міжнародний день бороть-

би зa ліквідацію убогості
20 жовтня Всеукраїнський день бо-

ротьби пpоти захворювання раком мо-
лочної залози

21 жовтня  Міжнародний день кредит-
них спілок

23 жовтня   День рекламіста (Дeнь 
працівників реклами)

24 жовтня   Всесвітній день інформа-
ції пpо розвиток

24 жовтня   День Організації Об'єдна-
ниx Націй

24 - 30 жовтня   Тиждень роззброєння
24 жовтня   День маркетолога
28 жовтня   День визволення України 

вiд фашистських загарбників 
29 жовтня   Дeнь працівників служби 

позавідомчої охорони
31 жовтня  День автомобіліста і дорож-

ника
31 жовтня   Міжнародний день Чор-

ного моря
ВИХІДНІ В ЖОВТНІ - 

КОЛИ І СКІЛЬКИ ВІДПОЧИВАЄМО
Головна події майбутнього місяця - 

День захисника України. Свято щорічно 
відзначають 14 жовтня, цього року воно 
випадає на четвер. Відповідно, п'ятниця 
15 жовтня - вихідний день, відпрацьо-
вувати його потрібно буде 23 числа.

Таким чином виходить, що 14, 15, 16 
і 17 жовтня - вихідні дні для українців. 
Крім того, традиційні суботи та неділі ні-
хто не відміняв. На роботу не потрібно 
буде йти 2 і 3, 9 і 10, 24, 30 і 31 жовтня.

29 сентября отпраздновала 
75-летие Вера Алексеевна 

ВЕРНИГОРА!
Пусть будет на сердце 

спокойно всегда.
Пусть этот большой юбилей
В себе сомневаться 

не даст никогда,
А сделает только мудрей.
Хотим и любви, и добра пожелать.
И мира, и радостных глаз.
Сегодня солидные 

«семьдесят пять»
Пусть памятны станут для нас. 

Коллектив 
КНП «Новоайдарская 

многопрофильная больница».

Уважаемого Дмитрия 
Григорьевича  КУРОЧКУ 

от всей души поздравляем  
с Днем рождения!

В этот прекрасный день пусть сбу-
дутся все самые желанные мечты. 
Стабильности по жизни, здоровья, 
счастья и благополучия в семье. Пусть 
окружают люди, которые ценят, любят 
и хотят быть рядом. Всегда будьте 
опорой в семье, отважным мужчиной, 
для которого достижимы все цели. 
Чтобы оптимизма и сил с каждым го-
дом становилось больше, и молодость 
бурлила в душе!
С уважением – коллектив редакции 

 «Вісник Новоайдарщини». 

Кінець літа і перша половина осені – 
сезон збору грибів. Саме на цей період 
припадає пік отруєнь грибами. Отруєння 
грибами може мати дуже серйозні наслід-
ки для здоров’я.

За даними Центру громадського здоров’я 
МОЗ України, від початку осені 2021 року 
спостерігається збільшення кількості випад-
ків отруєння дикорослими грибами. В Укра-
їні вже зафіксовано 19 постраждалих від 
отруєнь дикорослими грибами, у т.ч. 5 дітей. 
Померло внаслідок отруєння дикорослими 
грибами 4 людини, з них – 2 дітей.

У грибах знаходиться велика кількість 
азотистих речовин, у тому числі білків, жи-
рів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР). Вони 
містять багато мінеральних речовин (фос-
фор). Але засвоюванню грибів заважає зна-
чний вміст у них клітковини, хітину, який не 
тільки не перетравлюється у шлунково-киш-
ковому тракті, але й перешкоджає доступу 
травних соків. 

Також треба особливо зазначити, що гри-

би мають властивості вбирати з землі весь 
спектр отруйних речовин, таких як ртуть, 
свинець, цинк, миш’як та ін. 

Ознаки отруєння грибами можуть виникну-
ти вже через 30 хвилин, через 2-3 години після 
споживання, так і протягом декількох днів.

Основні ознаки отруєння грибами:
нудота, блювання, різкий біль у животі, 

діарея; запаморочення, зниження пульсу, 
підвищення температури тіла; задуха, судо-
ми, відтік крові від кінцівок (холодні руки та 
ноги); поява галюцинацій та марення.

Якщо у вас проявився хоча б один із цих 
симптомів – негайно викликайте лікаря 

або телефонуйте 103!
Профілактика отруєння грибами:
• не купуйте гриби на стихійних ринках;
• уважно оглядайте гриби. Якщо у вас ви-

никають найменші сумніви – відмовтесь від 
споживання таких грибів;

• збирайте лише добре знайомі вам гри-
би, за найменшого сумніву одразу викиньте 
гриб, не залишаючи його поряд з іншими;

• не беріть занадто молоді чи старі гриби, 
їх легко переплутати з отруйними;

• не збирайте гриби поблизу трас, підпри-
ємств, забруднених територій. 

• не збирайте гриби в посушливу погоду;
• ніколи не куштуйте сирі гриби;
• готуйте гриби протягом першої доби 

після збирання;
• варіть гриби не менше трьох разів, що-

разу в свіжій підсоленій воді не менше 30 
хвилин.

Перша допомога:
Якщо після споживання грибів почуває-

тесь погано чи помітили нездорові ознаки у 
своїх близьких (нудота, блювання, головний 
біль, галюцинації, біль у животі): негайно 
викликайте «Швидку допомогу». До її при-
їзду промийте шлунок 1-2 літрами слабкого 
розчину марганцівки або сольового, можна 
зробити очисну клізму. Пийте багато рідини. 
Навіть при полегшенні стану обов’язково 
зверніться до найближчого лікувального за-
кладу.

Не займайтеся самолікуванням,  
це небезпечно для життя!

На краю села под ивой, 
Подпершись он тростью хлипкой, 
Старичек стоял счастливый 
И смотрел он вдаль с улыбкой.

Перед ним поля, просторы, 
Гладь речная и лесок. 
Все родные переборы, 
Все родной мой уголок.

Эту ниву он лелеял, 
Пахал землю, зерно сеял. 
За посевами следил, 
Обрабатывал, косил.

Да, работал он на славу, 
Не жалея своих сил. 
Отдал все он для державы, 
К труду деток приучил.
* * *
Спасибо Вам за ратный труд, 
За жизнь хорошую в борьбе.
Не посрамим Вас - все поймут, 
Что все хорошее - в труде!

 Н.И. ЧЕБОТОВ.


