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День Повітряних Сил
Збройних Сил України
Шановні воїни, ветерани
та всі, хто пов’язує своє життя
з Повітряними силами
Збройних Сил України!
Від імені Новоайдарської районної державної адміністрації та
районної ради прийміть щирі вітання з професійним святом – Днем
Повітряних Сил Збройних Сил України.
Цей день є символом непорушного зв’язку багатьох поколінь
мужніх людей, які належать до Збройних Сил України. Ви є втіленням
честі, доблесті та вірності, а своїми подвигами здобули велику шану
українського народу, гарантуючи безпеку і непорушність повітряних
кордонів нашої Вітчизни.
Упевнені, що ви будете і надалі надійно захищати повітряні рубежі
нашої держави. Цього святкового дня прийміть найщиріші вітання
та слова вдячності за відвагу і сумлінну службу. Бажаємо успіхів у
професійній підготовці, міцного здоров’я, добра та злагоди, успіхів у
благородній справі на благо процвітання України!
Зі святом!
В. о. голови районної
держадміністрації
т. В. нОВИКОВА.

Голова районної
ради
В. В. Макогон.

Дорогі мої виборці!
Закінчилися два місяці напруженої, часом виснажливої, але такої
цікавої передвиборної кампанії. Для мене це були щасливі і незабутні
миті спілкування з вами. Коли ми дивилися один одному в очі, коли говорили про найважливіші речі, коли аналізували причини нашого невлаштованого життя і намічали перспективи для розвитку і розквіту громад,
для побудови затишного і благодатного громадянського суспільства. Ми
разом планували великі зміни і вірили у їх реальність. Шкода, що нас
виявилося менше. Менше тих, хто хотів би назавжди забути про війну і
їздити зручними відремонтованими дорогами, пити чисту артезіанську
воду і мати робочі місця з гідною зарплатою, повернутися до власної
переробки і споживати екологічно чисті продукти…
Я щиро вдячний всім, хто повірив у можливість змін на краще і
віддав за мене свої голоси.
Хоча більшість, на жаль, обрала інші пріоритети.
Та це не привід опускати руки і зупинятися на півдорозі. Ми будемо
йти вперед і втілювати в життя все задумане. В рамках Благодійного
Фонду «Володимир Струк» ми й далі виконуватимемо Програму «Чиста
вода Луганщини» і найближчим часом облаштуємо бювет у Новоайдарі;
ми будемо допомагати особливо уразливим верствам населення. Я не
залишу свої плани щодо відкриття відгодівельних комплексів і побудови переробних підприємств на території виборчого округута інших
районів. Я не перестану займатися меценатством і благодійністю, допомагаючи дітям, спортсменам, обдарованій молоді. Бо це вже стиль мого
життя, моя внутрішня потреба, і ніякі обставини не можуть їх змінити.
«Ми у відповіді за тих, кого приручаємо», - сказав класик. Я у
відповіді за всіх, кого впустив у своє серце і хто повірив у мене. І це тепер – назавжди. У нас попереду ще буде багато перемог!
Я вдячний своїй команді, яка працювала зі мною, яка сприяла тому,
щоб ви краще пізнали мене, аби між нами виник міцний духовний контакт і розуміння. І ми цього добилися!
Дякую всім і низько кланяюся! Все у нас буде добре!
З любов’ю, ваш Володимир Струк.

СИТУАЦІЯ НАВКОЛО ЛУГАНСЬКОЇ ТЕС
25 липня відбулось засідання регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на тему «Про передумови виникнення
енергетичного колапсу».
В області склалися передумови виникнення катастрофи в енергетичному секторі у зв’язку з прийняттям постанови уряду РФ щодо визначення переліку
товарів, які можливо імпортувати або експортувати в
Україну тільки на підставі окремих дозволів.
До цієї категорії віднесено продукцію паливно-енергетичного комплексу, зокрема вугілля, що
постачається для Луганської ТЕС з території Росії.
У разі припинення генерації електроенергії на ТЕС
буде обмежено споживання електроенергії в Луганському енерговузлі, оскільки наявна схема електричної
мережі не дозволяє забезпечити електропостачання
споживачів Луганської області без генерації.
Під час бойових дій електричні мережі Луганщини були пошкоджені, а зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України здійснюється лініями 110
кВ з Харківської та Донецької областей. Пропускна
спроможність потужності яких складає лише 110 МВт.
Втім, поточний рівень споживання електроенергії
підприємствами та населенням Луганщини складає
від 140 МВт вночі до 220 МВт у вечірній максимум.
Слід зазначити, що розроблені графіки обмеження
живлення та аварійних вимкнень споживачів не забезпечують потрібного об’єму розвантаження.
За інформацією представників ТЕС, після
закінчення запасів вугілля робота підприємства буде
зупинена. У разі переходу електростанції на газ,
це призведе до зростання собівартості виробництва електроенергії та завдасть збитків підприємству в
обсязі 4 млн грн на добу.
Станом на 24 липня запаси вугілля на підприємстві
становили 17 тис. 964 тонни. При середньодобовому
споживанні 2 тис.798 тонн вказаного обсягу палива достатньо для 6 діб сталої роботи теплоелектростанції,
тобто до 29 липня.
Наразі існує реальна загроза виникнення
надзвичайної ситуації техногенного характеру, а саме
повного припинення енергопостачання мільйону
жителів області, 253 дитячим садкам, 293 школам, 53
медичним закладам, підприємствам водо- та газопостачання.
Крім того, є ризик припинення постачання води для
400 тис. абонентів – мешканців тимчасово окупованої
території.
За підсумком наради були прийняті наступні
протокольні рішення: у зв’язку з відсутністю запасів
вугілля перейти на спалювання природного газу для
генерації електроенергії; забезпечити відповідні
технічні умови при транспортуванні та розподілі природного газу.
Віталій Комарницький дав доручення невідкладно
підготувати листи до Президента України та Прем’єрМіністра України щодо вичерпання запасів вугілля
на Луганській ТЕС, а також можливі наслідки припинення електропостачання Луганської області та
необхідності надання номінацій на постачання природного газу.

ВІДБУДОВА ДОРІГ
Голова Луганської ОДА – керівник ОВЦА
Віталій Комарницький провів засідання колегії
облдержадміністрації. Під час заходу розглянуто результати аудиту ефективності використання субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах та вжиття
заходів щодо усунення недоліків.
Очільник області звернув увагу членів колегії на

незадовільний стан дороги Новоайдар – Щастя, особливо на одну ділянку, яка повністю зруйнована, та виконання поточно-середнього ремонту дороги Щастя –
Широкий, який проводиться у Станично-Луганському
районі.
На дорозі Н 26 перед населеним пунктом Містки
між Сватовим та Старобільськом заплановано
відремонтувати ділянку загальною протяжністю 13
км, з них 3 км завершать в цьому році, а наступного
–10.
Очільник Луганщини наголосив, щоб міст у Сватовому, де проводяться ремонтні роботи у зв’язку з його
жахливим станом, має бути зданий в експлуатацію на
початку вересня поточного року.
Наприкінці засідання колегії очільник області надав
низку доручень. Зокрема, до 1 серпня розробити план
заходів з усунення порушень, виявлених Рахунковою палатою. Надати графік виконання робіт на 2019
рік з подальшим оприлюдненням на офіційному вебсайті облдержадміністрації. Службі автомобільних
доріг у Луганській області та управлінню розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області
облдержадміністрації підготувати стратегію на три
роки та план заходів на 2020 рік, з погодженням
органів місцевого самоврядування та громадськістю.

РЕМОНТ МОСТУ
У РАЙОНІ КПВВ
«СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА»
Учасники Тристоронньої контактної групи в
Мінську прийшли до спільного розуміння щодо ремонту й експлуатації мосту в Станиці Луганській.
Про це заявив спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі
Мартін Сайдік. Згідно з домовленістю, сторони одночасно починають ремонт мосту: українська сторона
відновить завалений проліт мосту; ОРЛО відновить
покриття та огородження. Безпосередньо перед початком ремонту сторонами проводиться демонтаж
фортифікаційних споруд, синхронно й одночасно, починаючи зі споруди на мосту.
Для відновлення мосту українським Урядом створено робочу групу. До її складу увійдуть представники Мінінфраструктури, Укравтодору, Міноборони,
МінТОТ,
Мінрегіону,
Держприкордонслужби,
Луганської облдержадміністрації, проектних та експертних організацій. Серед ключових завдань робочої
групи – максимально швидка розробка варіантів
технічного завдання для відновлення мостового переходу, визначення термінів, обсягів, джерел фінансування
та плану-графіку робіт, замовником яких виступить
облдержадміністрація. Напрацювання робочої групи
мають бути готові до чергової зустрічі ТКП у Мінську,
яка запланована на 31 липня.
З 15 липня запущено спеціалізований автобус від
КПВВ «Станиця Луганська» до зруйнованого мосту.
Автобус призначений для перевезення літніх людей та
осіб з інвалідністю. Перевозки здійснюються безкоштовно за рахунок обласного бюджету.
Водночас, серед населення почала розповсюджуватись недостовірна інформація, що в найближчі дні буде
закрито міст на невизначений термін. «Повідомляю, що
це неправдива інформація! – коментує ситуацію голова
ЛОДА – керівник ОВЦА Віталій Комарницький. – Наразі
фахівцями проведено лише огляд зруйнованого мосту
для його подальшого проектування та інженерних робіт.
І лише потім прийматиметься рішення щодо початку та
термінів проведення робіт, а також, чи буде зупинятись
робота КПВВ під час цих робіт».
КПВВ продовжує працювати у штатному режимі. У
разі змін на офіційному веб-сайті облдержадміністрації
буде опублікована інформація.
27 липня на місці розведення військ у Станиці
Луганській перебували спецпредставник Держдепу
США Курт Волкер і тимчасовий повірений у справах
США в Україні Вільям Тейлор.
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ОВК 105
Кандидат

Кандидат

%
голосів
39,63

Кількість
голосів
1854

31,68

1482

10,17

476

5,79

271

3,44

161

2,37
1,83
1,73
0,87
0,61

111
86
81
41
29

Чудовський І. В.,
ПП «Народний Рух України»
Шманьов І. Л.,
ПП «Європейська
Солідарність»
Жиров І. В., самовисування

0,44

21

0,29

14

0,19

9

Качан О. В., самовисування
Ляшко Д. О., самовисування
Мельник С. В., самовисування
Галасюк Б. Б., самовисування
Аністратенко О. Г.,
самовисування
Головко А. М., самовисування
Запорожець В. П.,
самовисування
Бажановська О. В.,
самовисування
Галаган Ю. В., самовисування
Косяк С. П.,
самовисування
Міхова І. С.,
самовисування
Волков Я. О.,
самовисування
Кримовська А. П.,
самовисування
Мартинів Л. В.,
самовисування
Мусійченко М. Г.,
самовисування
Острєцов М. В.,
ПП «Патріот»
Попова А. Є.,
самовисування
Нікітченко В. О.,
самовисування
Подгорна Д. С.,
самовисування
Смольніков І. С.,
самовисування

0,10
0,10
0,10
0,08
0,06

5
5
5
4
3

0,06
0,06

3
3

0,04

2

0,04
0,04

2
2

0,04

2

0,02

1

0,02

1

0,02

1

0,02

1

0,02

1

0,02

1

Гриб В. О.,
ПП «Опозиційний блок»
Медведчук С. В.,
ПП «Опозиційна платформа –
За життя»
Кравченко В. В.,
самовисування
Кобзар С. О.,
ПП «Слуга народу»
Пріліпа В. В.,
ПП «Сила Людей»
Іваненко Г. Г., самовисування
Шевцов О. В., самовисування
Жувакін В. О., самовисування
Татарка С. М., самовисування
Богиня О. О., самовисування

0,00

0

0,00

0

0,00

0

ОВК 113
Кандидат
Лукашев О. А.,
ПП «Опозиційна платформа
– За життя»
Сліпець В. В.,
ПП «Слуга народу»
Струк В. О.,
самовисування
Курило В. С.,
самовисування

%
голосів
33,66

Кількість
голосів
24556

23,27

16975

15,31

11173

7,92

5783

Рибалко Є. В.,
самовисування
Полулященко Ю. Е.,
самовисування
Струк В. М.,
самовисування
Живага М. О.,
самовисування
Зеленський О. І.,
самовисування
Курило П. М.,
самовисування
Яременко О. С.,
ВО «Батьківщина»
Капля О. С.,
ПП «Європейська
Солідарність»
Зеленський В. С.,
самовисування
Хруленко А. П.,
самовисування
Воловенко О. В.,
самовисування
Рєуцький К. С.,
самовисування
Красюк В. Ф.,
самовисування
Ретівова В. І., ПП «Патріот»
Григоренко Ю. Л.,
самовисування
Мурашко К. О.,
самовисування
Паденко Д. І.,
самовисування
Пащенко Б. В.,
самовисування

%
голосів

Кількість
голосів

3,88

2831

2,52

1842

2,51

1836

1,79

1310

1,57

1150

1,51

1108

1,08

790

1,07

786

0,93

682

0,72

529

0,48

353

0,40

297

0,31

233

0,29
0,29

214
213

0,20

148

0,09

68

0,08

62

%
голосів
43,16

Кількість
голосів
20605

24,91

11892

19,34

9232

3,19

1526

З 22 серпня до власників авто, які перевищили
строк тимчасового ввезення транспортних засобів
особистого користування та комерційного призначення, почнуть застосовувати санкції.
За прострочку від 10 до 20 діб – штраф 17 тисяч
гривень, від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень. Понад
30 діб – 170 тисяч або конфіскація таких авто.
Якщо таке тимчасово ввезене авто передали іншій
особі, або такий ТЗ використовували у комерційних
цілях – штраф ще 34 тисячі гривень.

2,72

1303

Нові мита і ціни на пальне

2,07

990

1,49

714

1,29

616

0,30

145

З 1 серпня запрацює ухвалена Кабміном постанова щодо спеціальних мит на імпорт із Росії дизельного пального і скрапленого газу. На дизельне
пальне мито становитиме 3,75 % вартості з 1 серпня
по 1 жовтня та 4 % з 1 жовтня, на скраплений газ,
відповідно, – 1,75 % та 3 %.
На думку експертів, на практиці це означатиме,
що дизель і скраплений газ можуть подорожчати на
10 %. Автомобільне пальне – на 20-40 копійок за
літр.
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180
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175

0,21
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ОВК 114
Кандидат
Шахов С. В.,
самовисування
Мошенський В. З.,
самовисування
Мойсєєв М. С.,
ПП «Слуга народу»
Куц С. В.,
самовисування
Лой В. В.,
самовисування
Латишева Л. А.,
ПП «Європейська
Солідарність»
Домащенко Т. В.,
самовисування
Файад Д. А.,
самовисування
Хижняк І. А.,
самовисування
Василець О. О.,
самовисування
Базан О. М.,
самовисування
Крамаренко А. О.,
ПП «Україна славетна»
Ліщинський В. С.,
самовисування
Падєєв С. В.,
самовисування
Опрацьовано 100 % протоколів.
cvk.gov.ua

Здешевлення газу
З 1 серпня кінцева ціна газу для населення знизиться на 5,5 % і становитиме 5568 гривень за тисячу кубометрів разом з ПДВ.
Так само з 1 серпня подешевшає газ і для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання – на 7,2-7,5 %, порівняно з липнем. «Нафтогаз»
пропонує його за ціною 4640 – 5204 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування). Точна ціна залежатиме від обсягів закупівлі
та умов оплати.

Новий тариф
на розподіл електроенергії
З 1 серпня також вступають в силу нові тарифи на
послуги розподілу та передачі електричної енергії, і
вони на 10 % менші за попередні. І це означає зменшення кінцевої вартості електричної енергії для непобутових споживачів, пояснили у НКРЕКП.

Почне діяти
закон про ековиробництво
Закон «Про основні принципи та вимоги до
органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції» запрацює з 2 серпня.
Що він змінить: введе обов’язкову реєстрацію
насіння й виробників органічного насіння та садивного матеріалу; введе маркування органічної
продукції; створить Єдиний реєстр виробників
органічної продукції; контролюючі органи
перевірятимуть виробників органіки, а штрафи за
відсутність українського сертифіката складуть від
19 тисяч гривень (для фізосіб-підприємців) до 30
тисяч (для юросіб).

Зростуть штрафи за «євробляхи»

Нацгвардія охоронятиме
громадський порядок
З 1 серпня патрулі Нацгвардії нестимуть пішу
патрульну службу. Патрулюватимуть 5 днів на
тиждень 6 годин з моменту виходу на маршрут.
В таких патрулях буде задіяно близько 2 тисяч
військовослужбовців. Підпорядковуватимуться вони керівнику органу Нацполіції, на території обслуговування якого несуть службу.
Ці патрулі посилять поліцію, зокрема, в місцях
масового скупчення людей та в районах зі складною
оперативною обстановкою.
24.ua
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Шановні новоайдарці!
Щиро дякую за вашу підтримку! Коли в травні місяці я погодилась балотуватися кандидатом
в Народні депутати по 113 виборчому округу від політичної партії «Слуга народа», моя команда
нараховувала декілька десятків
чоловік. Сьогодні нас сімнадцять
тисяч! Сімнадцять тисяч небайдужих людей, які проголосували за
мене та за зміну власного життя. Я
впевнена, що ми з вами на вірному шляху. Разом ми здолаємо усі
перешкоди, раз і назавжди усунемо систему влади – корумповану,
непрофесійну та нездатну навести
лад в країні. Я щиро вірю в Україну, в наше майбутнє, тому не від-

Центр психосоціальної адаптації м. Щастя (ЦПСА) організував інформаційний круглий
стіл, де зібрались фахівці у
сфері збереження психічного здоров’я та активісти, щоб
обговорити актуальний стан
надання мешканцям на лінії
розмежування психосоціальної
підтримки. Захід проведено у
рамках продовження роботи
Центру. Таким чином, психосоціальна підтримка для осіб,
що постраждали внаслідок військових дій та живуть на лінії
розмежування, є та залишиться
доступною та високопрофесійною. Під час роботи учасники
підбили підсумки попереднього
проекту – координатор ЦПСА
м. Щастя Анастасія Ярошенко
вручила подяки представникам
організацій та комунальних
установ, які співпрацювали із
Центром та сприяли поширенню психосоціальної підтримки.
На заході була присутня Валентина Буковська – координатор по Сходу ГО «Українська
асоціація фахівців з подолання
наслідків
психотравмуючих
подій» (Психологічна Кризова
Служба), саме ця організація
протягом півтора останніх років
реалізовує проект «Психосоціальна підтримка осіб, які постраждали внаслідок конфлікту
в Україні» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, Malteser International
Мальтійської служби допомоги
в Україні. Вона повідомила, що
Центр психосоціальної адаптації працюватиме до грудня 2020
року, а усі послуги залишаться

доступними та безкоштовними
для клієнтів ЦПСА.
Присутні висловили щиру
підтримку та втіху, що Центр
продовжить роботу у Щасті.
Мешканці, що отримували психосоціальну підтримку, відчули
на собі реальне поліпшення та
стабілізацію емоційного стану. Необхідність продовження
роботи Центру психосоціальної адаптації зумовлено нестабільністю ситуації. А саме: у
місті періодично чутно, що
поруч стріляють, що призводить до стресових реакцій. 5
років близькості війни – є періодом збільшення психосоматичних захворювань, особливо
це характерно у дітей. Серед
місцевих є занепокоєння, що
відкриють міст з тимчасово окупованою територією, а це може
призвести до ще більшої напруги та нестабільності.
Одним з результатів проведення круглого столу є підтримка роботи Центру психосоціальної адаптації з боку місцевої
влади. Світлана Клімкова, в.о.
керівника
військово-цивільної адміністрації міста Щастя,
підтвердила домовленість про
підписання меморандуму про
співпрацю із Психологічною
Кризовою Службою.
Нагадаємо, що Центр
психосоціальної
адаптації
м. Щастя працює щодня з
10:00 до 19:00, більше інформації за тел.: 0662354033.
А. ЯРОШЕНКО,
координатор ЦПСА
м. Щастя.

Кримське відвідала багаточисельна делегація представників Організації Об’єднаних Націй по кластерам - захист людей, відновлення
житла, охорона здоров’я, освіта,
вода та гігієна, продовольчі товари.
Розглянуто питання щодо забезпечення місцевих жителів соціальним
автобусним рейсом до райцентру
Новоайдару, індивідуальними водними свердловинами, вугіллям,
продовольчими товарами та засобами гігієни. Визначено напрямки для
подальшої взаємодії та співпраці.
Міжнародним Комітетом Червоного Хреста в Україні здійснено заміну дахів на п’яти домоволодіннях
в Кримському, які постраждали в
результаті ведення бойових дій.
29 липня представники гуманітарної місії «Проліска» Лариса
Гриценко та Ольга Шаповалова
визначили напрямки для подаль-
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ступаю від намічених планів та залишаюся з вами вірною спільним
прагненням кращого життя.
Ми з вами не потрапили до
Верховної Ради України і фактично не будемо мати представництва
у вищому законодавчому органі.
Та людина, яка стала народним
депутатом від нашого 113 ОВО,
навряд чи буде піклуватися нашими проблемами. Я точно не маю
бажання вітати так званого «переможця», який отримав мандат не
зовсім чесним шляхом, напустивши цукровий пил у очі виборців.
На все воля Божа, Бог йому суддя.
Ще раз сердечно дякую, що
проголосували за мене, і бажаю
всім нам терпіння та мудрості!
ВІТА СЛІПЕЦЬ.

шої взаємодії та співпраці, також
проведено моніторинг сімей в селі
Кримське, з найбільш соціально
уразливих категорій, які відвідані за
місцем їх мешкання для направлення матеріалів на комісію з питання
надання матеріальної допомоги.
Також в цей час проведено робочу зустріч з представником об’єд-

наного центру цивільно-військового співробітництва ОТУ «Північ»
підполковником С. Войтен, на якій
розглядалось питання взаємодії військово-цивільної адміністрації села
Кримське з командуванням військових підрозділів.
Ю. КОНСТАНТІНОВ,
керівник Кримської ВЦА.

Збирання ранніх зернових культур
у господарствах Новоайдарського району станом на 29.07.2019 р.
Найменування
підприємств
СВК «Батьківшина»
КСП Олексіївське
ПрАТ СВФ «Агротон»
ТОВ «Схід-Агро»
СТОВ АФ «Соснове»
СПП «Фантазія»
ПраАТ «Мічуринське»
ПП «Агрокомерціал»
КСП ім. Дзержинського
ТОВ «Сфера»
ТОВ «Скай»
ТОВ «Візир та Хміль»
ФГ «Калінін»
ФГ «Альянс-М»
СФГ «Айдар-Овощ»
СФГ «Нікіт»
ТОВ «Колосок»
СФГ «Ткаченко»
ФГ «Фіто»
ФГ «Лани Айдарщини»
ТОВ АФ Діоніс ЛТД
ТОВ АФ «Під сонцем»
СФГ «Саша»
ТОВ «Співаківське»
ФГ «Ганшин і К»
Всього:

підлягає,
га
800
1824
6410
388
632
126
100
200
1247
1377
250
326
171
317
1543
398
465
5
200
636
252
457
268
250
125
19410

Всього ранніх зернових
намолоч.
обмоло%
чено, га
тонн
800
100
3824
1824
100
5077
6400
100
31477
220
57
800
632
100
1650
100
79
400
10
10
27
200
100
1535
933
65
2670
1322
96
4249
250
100
776
223
68
548
100
58
220
222
70
793
1543
100
5957
313
79
803
350
75
1310
5
100
20
130
65
390
300
47
1200
160
63
480
457
100
2376
268
100
1712
250
100
750
80
64
144
17092
85
69188

урож.,
ц/га
47,8
27,8
49,2
36,4
26,1
40,0
27,0
76,8
28,6
32,1
31,0
24,6
22,0
35,7
38,6
25,7
37,4
40,0
30,0
40,0
30,0
52,0
63,9
30,0
18,0
40,5
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Чтобы понимать других людей,
нужно уметь слушать. Только слушая, можно осознать иную точку
зрения и ход мыслей — и это справедливо не только для межличностных отношений. Представьте
оркестр: чтобы играть слаженно,
музыканты тоже должны слушать
друг друга – в этом на 100 % уверена команда проекта «Музыка и
диалог». Причем, доказывают это
музыканты очень даже уверенно.
Убедиться в этом имели возможность новоайдарцы и гости поселка,
ведь пять музыкантов посетили Новоайдар с удивительной концертной
программой, во время которой и
дети, и взрослые могли насладиться
живой музыкой, исполнением красивых мелодий.
Перед тем, как в парке
«Сосновый» поделиться своим творчеством со зрителями, музыканты
прониклись историей поселка, полюбовались его красивейшей богатейшей природой. Научный сотрудник районного краеведческого
музея Алла Анатольевна Сорокина
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организовала для гостей интересную экскурсию на визитную карточку поселка – Бараньи Лбы. После
этого музыканты с удовольствием
прогулялись залами музея, любуясь
экспозициями.
Музыканты своего восхищения
и интереса не скрывали. Они были
зачарованы Бараньими Лбами и открывающимся с них видом на поселок, искренне заинтересованы всеми экспозициями в музее.
А далее на открытом воздухе,
перед искренней дружелюбной публикой музыканты провели концерт.
Звучание скрипок, виолончели никого не оставило равнодушным. Что
еще было определяющим – диалог,
общение между музыкантами и зрителями. Все, кому посчастливилось
попасть на это выступление, остались довольны и получили массу
положительных эмоций.
«Проект «Музыка и диалог»
— о том, чтобы слушать и взаимодействовать», - рассказывают
участники.
Этим летом в течение двух не-

дель музыканты и певцы из разных
уголков Украины и других стран работают в составе независимого проектного оркестра и хора в Северодонецке и исполнят три концерта в
разных городах Луганской области.
Репетиционный процесс, концерты
и дополнительные мероприятия в
разных местах города и области позволят большому количеству людей
принять участие в живом и вдохновляющем обсуждении жизненных
реалий.
Проект реализуется в сложном
контексте региона, находящегося
недалеко от зоны военных действий,
и направлен на то, чтобы объединить людей в их совместных стремлениях, создать интеллектуальную
развивающую среду и предоставить широкой публике возможность
ощутить дух сотрудничества.
Целевая группа охватывает широкую аудиторию: от студентов до
пожилых людей, представителей
различных профессий, гражданских
активистов и деятелей культуры.
Следуя девизу проекта, все мероприятия создают пространство,
в котором люди cмогут слушать,
чтобы лучше понимать друг друга.
Проект «Музыка и диалог» реализует объединение VladOpera e.V.
(Германия) и украинско-белорусская инициативная группа, которая образовалась во время проекта
«Музыка слышна сквозь стены» в
2017-2018 годах, в партнерстве с Северодонецким колледжем культуры
и искусств им. Сергея Прокофьева
и Луганским областным академическим украинским музыкально-драматическим театром. В составе
команды проекта — музыканты и
певцы из Северодонецка, других
городов Украины, а также Беларуси, Германии, Армении, Грузии и
других стран. Во время реализации
проекта участники и участницы находятся в постоянном взаимодействии друг с другом и местными
жителями — это позволяет создать
пространство для обсуждения и
лучшего понимания актуальных
проблем Украины и других стран и
поиска их решений. Именно в это
взаимодействие уже были успешно
вовлечены новоайдарцы.
По материалам
music-and-dialogue.org
Про проведення заходу в м. Щастя читайте в наступному номері.

Всесвітній тиждень грудного вигодовування проводиться з 1 по 7 серпня з ініціативи Всесвітньої
організації охорони здоров'я. Приводом для його установи стало прийняття в 1990 році Інночетійської
декларації ВООЗ і ЮНІСЕФ, спрямованої на охорону, заохочення і підтримку грудного вигодовування.
Сьогодні Всесвітній тиждень грудного вигодовування проводиться більш ніж в 170 країнах світу з
метою інформування жінок про користь грудного вигодовування для здоров'я дитини. Завдяки роботі
ВООЗ і ЮНІСЕФ протягом останніх 10 років змінилися підходи до грудного вигодовування. Цінність
грудного молока для здоров'я і розвитку дитини не викликає сумнівів, тому що ніякі штучні замінники
не можуть повністю задовольнити потреби дитини.
ронніх рідин і продуктів. Якщо
В медзакладах нашого рай- блем і ускладнень з грудьми.
3. Годування на вимогу ди- дитина хоче пити, її слід частіше
ону теж постійно проводиться
робота по пропагуванню груд- тини. Необхідно прикладати прикладати до грудей.
6. Повна відмова від сосок,
ного вигодовування. Щорічно на малюка до грудей з будь-якого
базі дитячого відділення і дитя- приводу, надавши йому можли- пустушок і пляшкового годучої консультації більше 300 ва- вість смоктати груди коли він вання. Іноді досить одного гогітних і мам дітей раннього віку хоче і скільки хоче. Це необхід- дування з пляшки, щоб дитина
проходять заняття в школі мате- но не тільки для насичення ма- перестала брати груди правильрів по грудному вигодовуванню. люка, але і для психоемоційного но. При необхідності введення
догодовування, його слід давати
Нагадаємо деякі основні пра- комфорту.
4. Нічні годування дитини тільки з чашки, ложки або піпетвила успішного грудного вигозабезпечують стійку лактацію і ки. Кожне застосування пляшки
довування:
1. Спільне утримання мате- оберігають жінку від наступної вносить плутанину в манеру дирі і дитини в одній палаті після вагітності до 6 місяців в 96 % тини захоплювати груди.
випадків. Крім того, нічні году7. Не слід перекладати динародження.
тину до другої груді раніше,
2. Правильне положення ди- вання найбільш повноцінні.
5. Відсутність допоювання ніж вона висмокче першу.
тини біля грудей, яке дозволяє
матері уникнути багатьох про- та введення будь-яких сто- Якщо мати поквапиться запро-

В Новоайдарі відбувся єдиний день інформування населення області
(ЄДІНО), присвячений Всесвітньому дню протидії торгівлі людьми.
В ЄДІНО взяли участь виконувач обов’язків голови Новоайдарської
райдержадміністрації Тетяна Новикова, працівники структурних
підрозділів райдержадміністрації, керівників управлінь, організацій,
підприємств району та органів місцевого самоврядування.
Щороку, починаючи з 2014 року, наних Націй було проголошено 30
30 липня світова спільнота відзна- липня Всесвітнім днем протидії торчає Всесвітній день протидії тор- гівлі людьми та зазначено, що в цей
гівлі людьми, який був проголоше- день необхідно підвищувати рівень
ний Генеральною Асамблеєю ООН поінформованості громадян про
у 2013 році, з метою підвищення глобальну проблему торгівлі людьінформованості громадськості про ми і привертати увагу до тяжкого
цю проблему і привернення уваги становища жінок, чоловіків і дітей,
до тяжкого становища мільйонів жі- які постраждали від цього злочину.
нок, чоловіків і дітей з усіх куточків
Верховна Рада України 20 верессвіту, які стали жертвами торгівлі ня 2011 р. ухвалила Закон України
людьми, а також заохочення людей «Про протидію торгівлі людьми»,
активно допомагати і протидіяти у якому визначено основні напряцьому злочину.
ми реалізації державної політики,
Під час ЄДІНО було акцентова- спрямованої на протидію торгівлі
но, що Україна залишається краї- людьми; повноваження органів виною постачання, транзиту та посту- конавчої влади під час здійснення
пово стає країною призначення для заходів з протидії торгівлі людьторгівлі людьми. Найбільш уразли- ми; механізм запобігання торгівлі
вою категорією до потрапляння у людьми, боротьби з нею, надання
ситуацію торгівлі людьми є діти-си- допомоги та захисту постраждалим
роти, діти, позбавлені батьківського особам. Також закон визначає права
піклування, жінки та молоді люди, постраждалих від торгівлі людьми
які шукають роботу.
осіб, які звернулися за допомогою;
Наприкінці засідання було під- засади міжнародного співробіткреслено, що рушійною силою ництва у сфері протидії торгівлі
протидії торгівлі людьми є широке людьми. Крім того, передбачено
інформування учнів, молоді та ши- посилення відповідальності за прароких верств населення про ймо- вопорушення, пов`язані з торгівлею
вірні ризики та шляхи запобіган- людьми.
ня попадання в ситуацію торгівлі
Торгівля людьми заборонена і калюдьми.
рається законом України за статтею
Довідково: У 2013 році Генераль- 149 Кримінального кодексу.
ною Асамблеєю Організації Об’єдndar.loga.gov.ua
понувати малюкові другу грудь,
він недоотримає заднього молока, багатого жирами, в результаті у дитини можуть виникнути
проблеми з травленням. Тривале
смоктання забезпечить повноцінну роботу кишечника.
8. Виключення миття
сосків перед годуванням і після
нього. Часте миття грудей призводить до видалення захисного
шару жирів ареоли і соска, що
призводить до утворення тріщин. Груди слід мити не частіше
1 разу на день під час гігієнічного душу.
9. Виключення додаткового зціджування молока. Через
2-3 тижні після народження при
правильно організованому грудному вигодовуванні молока виробляється рівно стільки, скільки потрібно дитині, тому не
виникає необхідності у зціджуванні після кожного годування.
10. До 6 місяців дитина знаходиться виключно на грудному вигодовуванні і не потребує
додаткового живлення і введення прикорму. За окремим
дослідженням, на грудному вигодовуванні без шкоди для сво-

го здоров'я малюк може знаходитися аж до виповнення 1 року.
Навчання догляду за дитиною і техніці грудного вигодовування необхідні сучасній
матері, щоб вона змогла без
зайвого клопоту і зі зручністю
для себе і малюка ростити його
до року. Налагодити догляд
за новонародженим і навчити
техніці грудного вигодовування матері допоможуть медпрацівники дитячого відділення,
сімейні лікарі, педіатри. Також
рекомендуємо молодим мамам
звертатися за допомогою до жінок, які годували груддю своїх
дітей 1-1,5 роки.
Грудне вигодовування – це
фундаментальна потреба дитини і достатньо суттєва потреба
для мами, враховуючи вигоди для її здоров'я, економію та
зручність. Грудне вигодовування – це найкраще, що можна дати дитині у перші роки її
життя, і, таким чином, закласти
фундамент здорового і щасливого суспільства.
О. БІЛОКОНОВА,
районний педіатр.

«ВІСНИК

Наш район славится талантливыми и увлеченными людьми – о многих из них мы с большим удовольствием рассказывали и продолжаем рассказывать на страницах нашей газеты. Сегодня мы познакомим читателей с еще одним творческим человеком – мастерицей на все руки Ольгой Анатольевной Коваленко, жительницей села Райгородка.
По словам односельчан, да и по нашему мнению, к которому мы пришли, пообщавшись с рукодельницей и певуньей, Ольга Анатольевна – настоящая мастерица на все руки. А началось её увлечение
рукоделием с детства.
го дуэта с еще одной талантливой
райгородской певуньей Людмилой
Глазуновой мастерица придумала интересные костюмы. Тоже с
юмором. Под стать дуэту. Так что
берут красавицы-певицы зрителей
за душу и голосом, и репертуаром,
и оригинальными неповторимыми
авторскими костюмами.
— Стоит мне увидеть отрезок
красивой ткани, как сразу вырисовывается некий образ, идея,
которую обязательно хочется воплотить в жизнь, — говорит собеседница. — Бывает, что материал
лежит на полочке долгое время,
не идет в работу, а потом в определенный момент понимаешь, что
именно из него хочется сделать.
По-другому и не может быть,
потому
что мастерица в каждое
– Мама научила меня и шить, добра. Поэтому, считаю, их не
творение
вкладывает частичбывает
много,
они
приносят
удачу
и вышивать, – рассказывает Ольку своей души, аккуратно делая
га Анатольевна. – Она очень кра- и дарят хорошее настроение.
Вообще, цветы занимают осо- выкройку будущего наряда и
сиво шила. А от ее вышивки глаз
просто не отвести. Конечно, я не бое место в жизни Ольги Ана- строчку за строчкой сшивая все
могла устоять. Такая красота! Мне тольевны. Она с удовольствием его детали. На создание одного
тоже хотелось создавать нечто по- доводит их до совершенства не костюма уходит несколько дней
добное. И мамочка всему, что уме- только на своих полотнах, но и в кропотливой работы, а если нужсаду. Особая ее страсть – розы. но вышить рушник или сорочку,
ла сама, научила и меня.
Следует заметить, что с само- Хотя, если уже заговорили о са- то времени требуется, конечно же,
го детства у Оли был явно заме- доводстве и огородничестве, как больше – месяц, а то и два.
Рукодельница много свободтен талант к творчеству. Кроме утверждает директор Райгородного
времени отдаёт вязанию
вышивки-шитья она прекрасно ского СДК В. А. Евдокимова,
крючком.
Кружевные салфетки,
Ольга
Анатольевна
что
ни
посарисовала. Ей даже предлагали поступать учиться на художествен- дит – все у нее хорошо растет и ажурные шали становятся эксклюное отделение, прочили большое приносит урожай. Вот что зна- зивным украшением для их оббудущее. Но, как это часто бывает чит легкая рука – и на рукоделие, ладателей. Для Ольги Коваленко
главное – видеть результат своего
в юности, победила любовь. Оль- и на труд.
Ольга Анатольевна является труда, пусть на рукоделие уйдёт
га стала счастливой женой, а вскоре – и мамой. И ничуть об этом не не только постоянной участницей время и силы, но красота, созданжалеет. Тем более, применение районных и областных выставок ная своими руками, будет радовать
своим многочисленным талантам декоративно-прикладного искус- близких и вдохновлять на новые
она находит на протяжении всей ства, а еще и активной участницей задумки.
Как говорит рукодельница, у дожизни, а любимый супруг пообе- художественной самодеятельночери
пока не хватает усидчивости,
щал достать все необходимое для сти Райгородского СДК. Нравитчтобы
перенимать мастерство. Но
ся,
как
украшена
сцена?
Одним
из
того, чтобы она исполнила свою
давнюю мечту – написала картину дизайнеров и декораторов часто есть надежда на малышек-внучевыступает Ольга Анатольевна. нек, Ангелину и Веронику.
на холсте.
– Вероничка – это самый дороБлагодаря умению шить и вы- А еще она с удовольствием отвегой
подарок на мой юбилей, – дечает
за
сценические
костюмы.
шивать, вязать спицами и крючком
и мастерица, и ее семья, и друзья Рукодельница сама придумывает лится радостью Ольга Анатольевмогут похвастать и эксклюзивны- костюмы и шьет их, обязательно на. – Сейчас малышке всего семь
ми неповторимыми нарядами, и учитывая при этом пожелания тех, месяцев, но в ней уже заметны
оригинальными красивыми дета- кто будет в них выступать. В таком творческие задатки. Точно и петь
лями декора (коврики, салфетки) творческом тандеме рождаются будет, и рукоделием увлеку, – увепо-настоящему авторские работы, рена бабушка.
– все изысканное, оригинальное.
А еще, как вы уже успели поТерпение, усидчивость, фан- уникальные и единственные в свонять,
Ольга Анатольевна и поет
ем
роде.
Например,
недавно
для
тазия, золотые ручки – всем
этим природа щедро награ- своего вокально-юмористическо- просто замечательно. Долгое время является участницей
дила героиню нашенародного ансамбля «Тещи
го рассказа. Вышивает
и свекрухи», а теперь еще
О. А. Коваленко одинакои дуэтные выступления
во легко и крестиком, и
добавились. Поет с детгладью. Недавно вышила
ства. Где бы ни училась
сорочки для сотрудников
– всегда была певуньей
Райгородского сельскона всех праздниках, всех
го совета. А ее рушникамероприятиях.
Прошло
ми, яркими, красивыми,
время,
но
любовь
к песцветастыми, узоры для
не
всегда
с
Ольгой
Анакоторых
придумывает
тольевной. Особый трепет
самостоятельно,
могли
у нее вызывают старинные
полюбоваться
предстапесни, райгородские, какие
вители практически всех
пела еще ее бабушка.
уголков Луганщины, ведь
За плечами у Ольги Коее работы заняли достойваленко большая копилка
ное место на выставке в
достижений, а творчерамках фестиваля «Луганских задумок – еще больщина – світанок України».
ше. Как в рукоделии, так
– Очень люблю цвеи на сцене. Пусть все они
точные мотивы, – делится
непременно воплощаютмастерица. – Они красися в жизнь, радуя семью,
во получаются на любом
родных, односельчан.
изделии, на любой вышивке, хоть гладью, хоть
М. ТИХОНОВА.
крестиком. Цветы – это
Фото Ю. ЕВДОКИМОВ.
символ жизни, любви,
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Кроме многочисленных талантов рукоделия и пения
Ольга Анатольевна еще и прекрасно готовит (кто бы сомневался). Семья, родственники, многочисленные друзья просто
в восторге от ее фирменных блюд. «Пальчики оближешь» часто приговаривают они, с удовольствием угощаясь домашними
вкусностями мастерицы.
Некоторыми своими фирменными рецептами Ольга Анатольевна согласилась поделиться с читателями нашей газеты.

Пирожки отличные
Пышные сдобные пирожки –
одна из кулинарных «фишек» нашей мастерицы. Почему называют
их отличными? Потому что, как
утверждает хозяюшка, готовить
пирожки надо обязательно с отличным настроением. «Будет отличное настроение – и пирожки будут
отличные. Не будет настроения
- не будет пирожков. Проверено»,
- говорит мастерица, давая совет
всем готовить только с отличным
настроением.
Итак, для того, чтобы приготовить пирожки по фирменному рецепту Ольги Коваленко, нам понадобится:
1 литр молока,
7 яиц,
0,5 кг сахара,
200 граммов маргарина,
100 граммов сливочного масла,
2 ст ложки подсолнечного масла,
2 ст ложки сметаны,
170 граммов дрожжей,
0,5 стопки водки.
Замешиваем тесто. Даем ему 2,5
часа, чтобы подойти. И – за дело.
Начинка может быть самой разнообразной. Например, Ольга Анатольевна предпочитает с творогом
или яблоками.
«По такому же рецепту, добавляя изюм, ванилин, я готовлю паски, - говорит О. А. Коваленко. –
Все очень хвалят. Выходят с этими
же ингредиентами и отличные караваи. Так что рецепт универсальный. Попробуйте – не пожалеете.
Уверена: вам понравится!».
А вот пару рецептов консервации, которые Ольга Анатольевна
«подсмотрела» у мамы, и которые
проверены временем и довольными родственниками и друзьями.

Огурцы особенные
Для того, чтобы приготовить
такие хрустящие огурчики, нам понадобится: закипятить и остудить 7
литров воды,
засыпать 1,5 стакана соли,
добавить необходимые специи
(в зависимости от того, кому какие
нравятся),
добавить в рассол 150 граммов
водки.
Раскладываем огурчики по банкам, заливаем готовым рассолом,
накрываем капроновыми крышками
и опускаем консервацию в подвал.

«Огурцы получаются очень
вкусными, хрустящими, - говорит
Ольга Анатольевна. – Они выстаивают всю зиму, не закисая, не давая
каких-то посторонних привкусов.
Все, кто пробовал огурчики по этому рецепту, которым со мной поделилась мама, говорят, что это один
из лучших рецептов огурцов. И я
не жадничаю – делюсь рецептами
со всеми, кто попросит».

Помидоры
с морковной ботвой
Для того, чтобы порадовать
себя и родных такими вкусными
помидорчиками, понадобится, вопервых, приготовить маринад:
На 5 литров воды - 5 ст. ложек
соли и 20 ст. ложек сахара, в конце
- 3 стакана уксуса.
Этим рассолом помидоры
следует заливать трижды (два
раза, после того, как они постоят,
рассол сливаем, а, залив третий
раз, – оставляем). Кроме того, к
привычным помидорам мы добавляем морковную ботву. Для того,
чтобы помидоры по этому рецепту
получились вкуснее, Ольга Анатольевна советует использовать не
молодую морковную ботву, а уже
достаточно зрелую, которая максимально набралась силы.
Как объясняет хозяюшка,
вершки содержат даже больше
минералов и витаминов, чем сам
корнеплод. В морковной ботве
много фолиевой кислоты, которая полезна для нервной системы
и мозга. Высоки в ней и запасы
аскорбиновой кислоты, помогающей укреплять сосудистые стенки
и вести борьбу с хандрой. Ботва
также содержит витамины группы
В, железо, калий, кальций, магний, йод. Благодаря такому богатому составу морковные вершки
активно используются в народной
медицине. В кулинарии они также
в большом почете. Вершки добавляют в блюда для придания им пикантности.
В процессе консервирования
ботва передает свой специфический аромат помидорам, делая их
вкус ярче, а пищевую ценность –
выше.
Приятного аппетита, уважаемые читатели! Надеемся, вы
обязательно испробуете новые
рецепты и останетесь довольны
результатом!
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В августе огромное влияние будут оказывать планеты духовности, подсознания и ясновидения. Обострится интуиция, что обязательно стоит принять во
внимание. Солнце и Марс займут одну из самых сильных позиций за весь цикл. К
ним добавится благоприятное расположение Меркурия, в аспектах помогут Нептун и Эрида. В результате, не стоит рисковать и делать ставку на непродуманные, спонтанные решения. Период тяготеет к вдумчивому, планомерному подходу, который, однако, ни в коем случае не должен наносить ущерб общей динамике.
Марс однозначно будет подталкивать нас в сторону активной деятельности, и
к нему стоит прислушаться. В целом, месяц удачен для личностного прогресса
и удовлетворения индивидуальных потребностей. Кому-то обязательно удастся
исполнить заветную мечту, а кто-то найдет того, с кем захочет провести свою
жизнь. Гороскоп рекомендует действовать в команде, вне зависимости от цели,
к которой вы движетесь.
ни. В начале августа вероятно переосмысОВНЫ в августе
ление каких-то важных для вас аспектов и
достигнут многих
факторов; ожидаются и серьезные свершезаветных
целей,
ния на работе. В середине месяца вы много
обнаружат в себе
внимания уделите получению позитивных
какие-то
новые
впечатлений и отдыху в целом. В конце авталанты, своеврегуста вас ждут новые прибыльные проекменными и крайты, успехи в чем-то утилитарном, доходы
не неординарными
действиями увеличат свое благосостоя- от старых вложений.
Наиболее благоприятные дни: 5, 8, 12,
ние. Ожидаются и весьма дорогостоящие
приобретения. В начале месяца, вероятно, 22, 26. Дни, в которые надо быть остопредстоит разрабатывать какой-то новый рожнее: 3, 13, 17, 31.
ЛЬВЫ в полной
план с учетом чьих-то пожеланий или чьего-то субъективного мнения. В середине мере реализуют все
августа будет много такого, что надолго свои таланты и споостанется с вами и неким образом возвы- собности, чем присит вас. В конце месяца могут появиться тянут к себе и попроблемы в тех областях, в которых они не зитивное внимание
ожидались, и виной тому окажется ваша общественности, и
новые деловые преднеосмотрительность.
Наиболее благоприятные дни: 4, 11, ложения. В начале месяца важную роль сы18, 19, 20, 27. Дни, в которые надо быть грает прошлый опыт, он поможет избежать
осторожнее: 2, 3, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31. назревающих ошибок. В середине августа
вас ждет масса всевозможных «пряников»,
ТЕЛЬЦАМ в ава все ваши действия будут и приятными, и
густе будет очень неполезными для настоящего и будущего. В
просто, так как приконце месяца вам предстоит научиться чедется тратиться на
му-то новому в бытовой сфере.
то, на что они обычНаиболее благоприятные дни: 2, 11,
но не раскошелива28, 29. Дни, в которые надо быть остоются, заниматься дерожнее: 3, 10, 17, 24, 31.
лами, в которых, по
ДЕВЫ в первых
их мнению, нет никакой необходимости. И
только в третьей декаде для вас все встанет двух декадах авгусна свои места, вы сможете вести привыч- та, скорее всего, буный и комфортный для вас образ жизни. дут осознанно или
В начале августа многое будет зависеть подсознательно гоот вашего умения быстро перестраивать товиться к каким-то
сознание и подстраиваться под обстоя- важным переменам.
тельства. В конце августа вас ждет начало В начале августа
нескольких очень выгодных проектов, да и придется постараться, чтобы угодить сразу
на бытовом уровне вы получите какую-то нескольким людям, причем вы не сможете
проигнорировать мнение ни одного из них.
прибыль.
Наиболее благоприятные дни: 2, 12, В середине месяца вас ждет своеобразная
16, 21, 22. Дни, в которые надо быть ос- перестройка сознания. В конце августа вы
установите какие-то новые правила.
торожнее: 13, 20, 27.
Наиболее благоприятные дни: 3, 4, 31.
У БЛИЗНЕЦОВ
Дни, в которые надо быть осторожнее:
в августе возрастут
1, 8, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
амбиции, может поВЕСОВ в авявиться желание загусте ждет какое-то
нять более высокую
событие,
которое
должность на работе
многократно повыили укрепить свои
сит их самооценку,
позиции в каком-то
сообществе, не имеющем отношения к позитивно повлияет
профессиональной деятельности. Вас ждут на их рейтинг в пронеплохие успехи в труде и в творчестве. В фессиональной среде. В начале месяца
начале месяца благодаря неким уступкам возврат к каким-то старым планам или меродне или деловым партнерам вы сможе- тодам работы может существенно осложте достичь весьма сложной, заковыристой нить вам жизнь. В середине августа на вас
цели. В середине августа будет много удач- со всех сторон посыплются своеобразные
ных стечений обстоятельств, вероятны и подарки: материальные, событийные, в
новые интересные проекты. В конце меся- виде ярких впечатлений. В конце месяца,
ца многое будет зависеть от того, насколь- прогнувшись под обстоятельства, вы избеко грамотно вы станете распоряжаться все- жите каких-то проблем.
Наиболее благоприятные дни: 2, 5, 9,
ми своими ресурсами.
Наиболее благоприятные дни: 18, 24, 16, 24. Дни, в которые надо быть осто25. Дни, в которые надо быть осторож- рожнее: 4, 11, 13, 20, 25.
Для СКОРПИОнее: 1, 8, 15, 22, 29.
НОВ первые две деРАКИ в августе
кады августа могут
успеют и прекрасстать проблемными
но отдохнуть, и
в плане профессиоприобрести какой-то
нальной
деятельновый креативный
ности и весьма заопыт. Вообще вас
тратными из-за каких-то мероприятий. В
ждет очень насыщенный месяц, за который вы сможете начале месяца воспоминания о каком-то
реализовать многие свои давние планы и давнем событии помогут вам несколько
осуществить те намерения, на воплощение уменьшить какие-то расходы – вы поймекоторых ранее не хватало денег или време- те, на что точно можно не тратиться. В се-

редине августа ради достижения какой-то
цели придется идти против своего характера. В конце месяца может появиться
желание вплотную заняться здоровьем и
внешним видом.
Наиболее благоприятные дни: 6, 8.
Дни, в которые надо быть осторожнее:
2, 12, 16, 19, 23, 26, 30.
СТРЕЛЬЦАМ
в первых двух декадах будет легко
достигнуть целей,
путь к которым
ранее был усеян
всевозможными
препят ствиями.
Изменятся: ваш психологический настрой, отношение к вам со стороны окружающих, обстоятельства, да и ваш подход к решению задач станет несколько
иным, что в результате и принесет вам
победу. К тому же ожидаются различные
интересные мероприятия, роскошные
приобретения, не исключено и яркое,
шикарное, комфортабельное путешествие.
Наиболее благоприятные дни: 8, 9,
10. Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14.
Для КОЗЕРОГОВ август может
оказаться месяцем,
полным открытий.
В начале августа
возврат к чему-то
заставит поволноваться, но при этом
принесет вполне очевидную пользу. В
середине месяца не исключена череда
каких-то мероприятий, на каждом из которых вы узнаете о себе и о мире нечто
новое; ждет вас и активная творческая
самореализация. В конце августа вы
приобретете какой-то важный опыт и нечто материальное.
Наиболее благоприятные дни: 3, 11,
13, 24. Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 19, 22, 26, 29.
Для
ВОДОЛЕЕВ первые две
декады августа могут оказаться весьма непростыми и
в профессиональном, и в психологическом, и в финансовом плане. В начале месяца очень
важно соблюдать статус-кво и не задевать
тех, кто могущественнее вас. В середине
августа для достижения поставленных
целей стоит использовать новые методы,
а не полагаться на привычные и проверенные. В конце месяца ради получения
нужного вам результата придется добровольно втиснуться в какие-то рамки.
Наиболее благоприятные дни: 13,
14, 24, 28. Дни, в которые надо быть
осторожнее: 25.
РЫБ в первых
двух декадах августа ждут блестящие успехи в
деловой сфере, в
творчестве, в чемто таком, что способствует полноценному самовыражению и поднимает самооценку. Вероятны
и весьма запоминающиеся мероприятия,
на которых вы окажетесь в центре внимания. А вот третья декада может оказаться весьма непростой из-за постоянных
конфликтов с окружающими, каких-то сложностей на работе, социально-бытовых проблем. В начале месяца
реализация какой-то давней задумки даст
поистине роскошный результат, а кто-то
из окружающих преподнесет весьма приятный сюрприз. В середине августа вы,
возможно, займетесь каким-то новым видом творчества, а на работе существенно
возрастет ваш авторитет. В конце месяца
не теряйте чувства юмора.
Наиболее благоприятные дни: 9, 12,
16, 17, 18, 22. Дни, в которые надо быть
осторожнее: 7.

Персеиды - один из самых красивых, насыщенных и ярких звездопадов 2019 года.
Начинается он, как правило, примерно
17 июля, а пика достигает 9-13 августа.
В 2019 году апогея Персеиды достигнут в
ночь с 12 на 13 августа.
Каждый год во второй половине лета Земля
проходит сквозь хвост кометы Свифта-Таттла,
диаметр которой достигает 26 километров. Комета была открыта независимо друг от друга
астрономами Льюисом Свифтом 16 июля 1862
года и Хорасом Таттлом 19 июля 1862 года.
Шлейф кометы состоит из пыли, частицы
которой при вхождении в земную атмосферу
сгорают. С нашей планеты кажется, что «звездный дождь» сосредоточен в созвездии Персея, отсюда и название. Сама комета, источник Персеид, приближается к Земле редко.
В последний раз - в 1992 году. В следующий
раз она пройдет сквозь Солнечную систему в
2126 году. Обломки породы, вылетевшие из
ядра этой кометы, попадая в атмосферу Земли,
сгорают в ней, вспыхивая, как звезды. Средняя
скорость Персеид - 210 тыс. км/ч. Рекордная
плотность «падающих звезд» была в 1863 году,
когда в час на ночном небе фиксировали сразу
215 ярких вспышек.
Для того, чтобы увидеть звездопад Персеиды, достаточно найти место, где будет хороший обзор небосвода и желательно в это время
находиться подальше от всех источников света. «Падающие звезды» появятся практически
на всей части неба, но больше всего их можно
будет увидеть в районе созвездия Персея в северной части неба. Ориентир созвездие Кассиопеи, похожее на латинскую букву W.
И не забудьте загадать желание, ведь, согласно легенде, именно в этот период сбывается все то, что ни подумаешь, и помните - никаких негативных мыслей.
Мистики сравнивают наблюдение за звездопадом с медитацией, восстанавливающей силы
и энергетический баланс. Они уверяют, что
метеоры несут нашей планете потоки энергии.
Причем, в зависимости от созвездия, характеристики этой энергии могут быть разнообразными. Созвездие Персея представляет собой
борьбу между Светом и Тьмой нашего Мира.
В это время многие предпочтут борьбу за справедливость и начнут отстаивать свои интересы.
tsn.ua
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3 августа отмечает юбилей дорогой, любимый
муж, папа, дедушка
ЗАЙЦЕВ
Владимир
Васильевич!
55 прекрасных, драгоценных лет… Юбилей, как бриллиант в
оправе! Разреши сегодня, в светлый день,
от души тебя, родной,
поздравить! Ты – наша
поддержка, опора и
сила, ты – главный мужчина в семье! Тебя поздравляем, наш самый любимый, желаем везенья в судьбе! Мы любим тебя и всегда
уважаем за мужество, строгость и честь, за чуткое
сердце, широкую душу и просто за то, что ты есть!
Пускай чудеса происходят в судьбе, пусть мимо проходят невзгоды! Здоровья, удачи желаем тебе, и счастья на долгие годы!
С огромной любовью – твои родные.

Выражаю искреннюю благодарность за моральную поддержку
семье Ладыг (Лидии Алексеевне, Сергею Михайловичу и их сыну
Анатолию), семье Зарудних (Анатолию Васильевичу и Валентине
Ивановне), Масловских (Николаю Ивановичу и жене Ире), председателю Штормовского сельского совета Антиповой Светлане
Николаевне, секретарю Нагорной Ларисе Васильевне, бухгалтеру
Перебейнос Любови Ивановне, деловоду Царикович Светлане Егоровне и всем депутатам Штормовского сельского совета.
Овчаренко Константин Владимирович.
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ДОМ в пгт. Новоайдар. Хозпостройки, огород. 099-08-028-68.
ДОМ 8,60 на 8,20, хозпостройки, большой огород, удобства в
доме, 099-096-70-02.
ДОМ, ул. Центральная, 246.
6000 долларов, 095-008-46-17.
СРОЧНО ДОМ в пгт. Новоайдар, ул. Коваленко, 4, газ, вода,
огород 8 соток. Цена договорная.
095-008-46-17, 050-845-29-85.
ДОМ на берегу реки. Все
удобства. 095-291-17-01.
жилой ФЛИГЕЛЬ, 095-45-45-244.
однокомнатную КВАРТИРУ в
пгт. Новоайдар, пер. Независимости, 050-022-83-02.
трёхкомнатную КВАРТИРУ в
центре, 099-05-48-179.
МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ,
099-96-34-086.
ХОЛОДИЛЬНИК, 095-203-47-71.
Газовый
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «Vaillant» (производитель: Германия), ШПАЛЫ.
095-203-47-71.
КУКУРУЗУ, 1 кг - 4,50.
095-665-00-06.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,
066-31-32-595.
ЩЕНКОВ немецкой овчарки чёрного и чепрачного окраса
(девочки), пгт. Новоайдар. Дата
рождения: 01.07.2019 г. Щеночки
активные, игривые, кушают сами.
По всем вопросам: 095-17-52-909
(Артём), 050-186-60-93 (Алексей).
ТЕЛЁНКА (бычка), 10 дней.
050-10-33-966.

ВОСК, МЁД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ОБМЕН ВОЩИНЫ,
050-704-33-18.
ВАЗ или «Таврию» для себя, 099-74-097-30.
ШИФЕР, б/у, деревянные БАЛКИ и ДОСКИ на перекрытия.
095-762-70-51.

УГОЛЬ
Цены летние
066-928-50-36
067-729-87-31

услуги

Выражаю искреннюю благодарность Алексею Леонидовичу
Павлову за организацию похорон Татьяны Куприяновны Кидаловой. Огромное спасибо за Ваше небезразличие, отзывчивость,
понимание, готовность помочь в тяжёлой ситуации.

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

считать недействительным
Утерянный ТЕХПАСПОРТ на транспортное средство Т-40АМ
№ 13160 ВВ на имя КОЗИНСКОЙ Светланы Николаевны,
27.05.1962 г. р., считать недействительным.
ПОСВІДЧЕННЯ учасника бойових дій серії УБД № 013746 на ім’я
СЕРПУХОВІТІНА Олександра Сергійовича вважати недійсним.
Приписне ПОСВІДЧЕННЯ на ім’я КАПАРУЛІНА Олексія Леонідовича, 26.04.1980 р. н., вважати недійсним.
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»
в Щастинський РЕМ потрібні
електромонтер з експлуатації розподільних
мереж,
КОНТРОЛЕРИ ЕНЕРГОНАГЛЯДУ

РОБОТА в смт. Новоайдар та м. Щастя ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
(II, III групи), які не мають протипоказань для виконання робіт, пов’язаних
з тривалою ходьбою і перебуванням на відкритих майданчиках при
підвищених і знижених температурах, без досвіду роботи, середня освіта.
Можливий неповний робочий день.
Адреса: смт. Новоайдар, пров. Сінний, 10, тел. 9-45-35.

ФИТОПРЕПАРАТ на основе трав полностью вылечит суставы, остеохондроз. СВЕЧИ от геморроя. 095-762-70-51.
Бурим СКВАЖИНЫ. Диаметр 63-125. 095-678-06-28.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Установка. Ремонт. 066-718-79-40.
Сделаю ФИГУРЫ, АРКИ, ГИРЛЯНДЫ, ФОТОЗОНЫ ИЗ
ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ. 050-998-38-91. НАСТЯ.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Обслуживание. 099-336-87-79.

Кондратенко Анатолий Дмитриевич.

Продажа.

Установка.

Ремонт.

Рятувальники застерігають:
будьте обережними під час
відпочинку на водоймах!

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
диаметр 63-125
095-052-85-55
Изготовление,
перетяжка,
ремонт
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.
Поездки на АЗОВСКОЕ
МОРЕ: Мелекино, Белосарайская коса, Ялта, Урзуф (с июня).
Выезд из поселка Новоайдар по
пятницам в 21:00 (центральная
площадь), через Северодонецк,
Рубежное, Кременную, Краматорск.
Перевозки осуществляются микроавтобусом, автобусом (от 8 до
28 мест). Цена билета в обе стороны – от 900 грн. (семье более
2-х человек - скидка). Помогаем
с расселением: цены – от 60 грн./
сутки с человека.
Подробности по телефонам:
066-789-54-14, 098-481-73-13.

Як свідчить статистика, з року в рік причини нещасних випадків на
воді не змінюються: дорослі гинуть з власної необережності, або ж,
перебуваючи в нетверезому стані, діти топляться, коли за ними немає
належного нагляду.
Новоайдарський районний відділ Головного управління ДСНС
України у Луганській області звертається до всіх мешканців смт. Новоайдар та Новоайдарського району: будьте обережні, відпочиваючи поблизу ставків та річок. Не заходьте у воду в незнайомому для вас місці,
уникайте води зі швидкою течією, не купайтеся напідпитку, ніколи не
плавайте наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах. Особливо
стежте за дітьми: їхня поведінка поблизу водойм, як правило, активна
і непередбачувана.
Пам’ятайте: дотримання елементарних правил безпечної поведінки
на воді дозволить вам приємно відпочити, не ризикуючи власним здоров’ям та життям і не перетворюючи відпочинок на небезпеку!

Новоайдарський відділ поліції
запрошує на службу!
З 5 серпня 2019 року оголошується конкурс на заміщення
посад оперуповноважених Новоайдарського відділу поліції ГУНП
в Луганській області.

Вимоги до кандидатів:

- громадянство України;
- вік від 18 років;
- вільне володіння українською мовою;
- вища освіта;
- високий рівень фізичної підготовки;
- знання Конституції України, Законів України «Про Національну
поліцію», «Про запобігання корупції».
Для детальної інформації необхідно особисто звернутися до підрозділу кадрового забезпечення Новоайдарського відділу поліції
за адресою: смт. Новоайдар, вул. Банківська, 19.
Контактні телефони: 050-94-290-46, 099-05-159-76.
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«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 41

2 серпНЯ

Народні прикмети
Назва місяця походить від слова «серпанок».
Це легка пелена, що застилає й огортає землю.
Завдяки сонячному та місячному серпанку земна природа захищається від згубного впливу
нечистої сили.
1 СЕРПНЯ – МОКРИНИ. Який день на
Мокрини, такою буде й осінь. Як на Мокрину
дощ іде, то буде дощова осінь. Якщо зранку
йтиме дощ, то початок осені буде дощовий; задощить опівдні - дощовою буде середина осені;
якщо ж дощ падатиме надвечір, то буде з дощами кінець осені.
2 СЕРПНЯ - ІЛЛІ ДЕНЬ. Цього дня випікають перший хліб з нового врожаю і пригощають ним. На Іллю припиняли купання в річках
і ставках, оскільки він виганяв з полів духів та
нечисту силу, яка ховалась у водоймах. Пасічники в цей день підчищали вулики, а мисливці
робили перший виїзд на вовків. Дощ у цей день
передвіщає багатий урожай наступного року.
Крім того, він вважається цілющим, і ним умиваються від різних хвороб. Якщо цілий день
буде сонячно, то це передбачає у наступному
році недорід.
4 СЕРПНЯ - МАРІЇ МАГДАЛИНИ. У народі її називають Марією-ягідницею, бо о цій
порі в лісах збирають червону та чорну смородину й інші ягоди. Якщо на Магдалини гроза
- сіна буде багато.
6 СЕРПНЯ - БОРИСА ТА ГЛІБА ЛІТНЬОГО. Період завершення дуже важливих польових робіт — жнив. Прийшов Борис і Гліб
- встиг у полі хліб. Починався період найбільшого збирання грибів.
7 СЕРПНЯ – ГАННИ. Раніше за цим днем
завбачували зиму: яка погода до обіду, така
зима до грудня, а яка по обіді, то така після
грудня. Тому цей день часто називають Ганною
Холодною. Дощ цього дня віщує теплу, але
сніжну зиму. Якщо ранок 7 серпня прохолодний, то й зима буде холодна.
8 СЕРПНЯ - МОЙСЕЯ УГРИНА. Яка погода 8 серпня - такі будуть і наступні чотири
тижні.
9 СЕРПНЯ – ПАНТЕЛЕЙМОНА. Цього
дня знахарі заготовляють лікарські трави, що
ними зцілюють свійських тварин. У селах цей
день називають Паликопою, або Палієм, бо починаються грози, а з ними виникають пожежі.
11 СЕРПНЯ - КАЛЕНИКА. З деякими побоюваннями селяни чекають цього дня, бо раптове настання холоду може позначитись на ще
не зібраному врожаї овса й ячменю. «Не мала
дівка лиха, так Каленика привела».
12 СЕРПНЯ - ІВАНА ВОЇНА. В народному побуті Іван Воїн вважається захисником від
різних напастей та образ, від усіх видимих і

2019 р.

невидимих ворогів. Саме тому його називають
карателем злодіїв.
13 СЕРПНЯ - ЯВДОКИМА. Цей день нерідко звуть Євдокимовими запустами, тобто
заговинами перед Успенським постом.
14 СЕРПНЯ - ЖИВОТВОРЧОГО ХРЕСТА
ГОСПОДНЬОГО. За церковними канонами,
саме цього дня зародилося дерево, з якого згодом зробили хрест, на якому був розіп'ятий Ісус
Христос. Основним обрядом цього свята є церемонія освячення води.
ПЕРШИЙ АБО МАЛИЙ СПАС. У народі
це свято знаменує проводи літа. «Пішов Спас
— пішло літо від нас». Цього дня проводять
хресні ходи на ріки, озера та ставки. Вважається, що в цей день вода має цілющу силу, тому
перший Спас називають Спасом на воді, або
Мокрим і Медовим, бо пасічники освячували
мед у церкві.

МАКОВІЙ. Це свято пов'язане зі збиранням
маку і його освяченням. Цього дня збирають
й інші рослини, з яких протягом року готують
ліки. На Маковія святковою їжею є знамениті
українські коржики — маковики та інше печиво, виготовлене з борошна, меду та товченого
маку. Який Маковій, таке й Успіння (28 серпня).
15 СЕРПНЯ - СТЕПАНА-СІННИКА. Яка
погода цього дня, така буде у вересні.
16 СЕРПНЯ - АНТОНА-ВИХРОВІЯ. За
цим днем прогнозували погоду в жовтні. Вітер
із вихорами - на сніжну зиму.
17 СЕРПНЯ - ЯВДОХИ-ОГІРОЧНИЦІ.
За Явдохою прогнозують погоду на листопад.
Якщо припадає сонячний і теплий день, то погожим буде і листопад, а коли дощовий, то бути
йому сірим і мрячним.
18 СЕРПНЯ - ЄВСТИГНІЯ-ЖИТНИКА.
За давніх часів селяни цього дня закликали
жниво, щоб нечиста сила не поселилася в ньому і не виганяла худобу з пасовищ. За Євстигнієм завбачують погоду: який Євстигній, такий і
грудень.
19 СЕРПНЯ - ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА

ХРИСТА, ЯБЛУЧНИЙ СПАС. Одне із великих релігійних свят, що входить до числа дванадцяти. У народі Преображення Господнє називають Великим і Другим Спасом. Цієї пори
збирають врожай фруктів, меду, хліба, грибів, які відносять до церкви на посвяту. Якщо
на Спаса йде дощ, січень наступного року
буде сніжний, якщо день спекотний - січень
морозяний.
21 СЕРПНЯ - МИРОНА-ГОНИВІТРА. З
днем Мирона пов'язують і кінець літа. «Мирони-Вітрогони куряву збивають на дорогах,
за красним літом стогнуть». Здавна помічено:
який Мирон-Гонивітер, такий і січень.
22 СЕРПНЯ - АПОСТОЛА МАТВІЯ. У народі кажуть, що на Матвія вода в річках і озерах остигає - в повітрі вже починає відчуватися
осінь. За повір’ям, Матвій дає напуття в торгівлі і пригальмовує квапливість і суєту, які лише
шкодять під час укладання угод.
23 СЕРПНЯ - ЛАВРЕНТІЯ РИМСЬКОГО.
На Лаврентія дивляться опівдні на воду: коли
тиха, то й осінь буде тихою, а зима без завірюх.
25 СЕРПНЯ - ОЛЕКСАНДРА КОМАНСЬКОГО. День свята вогню у гуцулів.
27 СЕРПНЯ - МИХЕЯ-ТИХОВІЯ.. На Михея, як правило, дмуть вітри. За характером
вітру визначають погоду на осінь. Якщо вітер
тихий, то осінь буде доброю. Коли ж буря, слід
чекати непогожого вересня. Якщо в цей день
дме сильний вітер, вересень буде непогідний.
Якщо 27 серпня день був вітряним - на вітряну осінь, якщо буде буря - вересень дощовий.
На Михея дмуть вітри-тиховії - до тихої осені.
28 СЕРПНЯ - УСПІНЯ БОГОРОДИЦІ.
Після свята Успіня починається відліт ластівок.
Якщо ластівки влітку висиджують другий виводок, то осінь скоро не настане. Відліт в цей
день журавлів віщує ранню зиму. Як на Пречисту йде дощ, то осінь буде погана, дощова,
сльотлива і холодна. І навпаки: як не буде дощу,
то тепла, сухувата, без болота .
29 СЕРПНЯ - ТРЕТІЙ СПАС. В народі
воно зветься Горіховим Спасом і Хлібним Спасом, бо закінчилися жнива і починається сівба
озимих. «Третій Спас — хліба припас». Раніше в цей день влаштовували ярмарки, на яких
в основному продавали полотно. Якщо журавель відлетить до третього Спаса, то на Покрову буде морозно. Починається відліт ластівок.
Післяуспіння прийшло - сонце на осінь пішло.
31 СЕРПНЯ - ФЛОРА ТА ЛАВРА. В народі
ці угодники вважаються покровителями коней,
тому здавна в селах цей день називають святом
коней. За традицією, на Флора та Лавра коням
дають можливість відпочити, щоб не накликати пошесті, їх купають у річках і ставках, завивають стрічками гриви у коси, кроплять свяченою водою тощо.

Серпень: 2-3 серпня - слабка буря; 16-17
На серпень припадає 21 робочий день та
серпня - потужний сплеск на Сонці; 18-20
10 вихідних днів.
серпня - середня буря.
Вихідні у серпні пов’язані із святкуванУНІАН
ням Дня Незалежності України. Це державне свято України, яке відзначається щороку
24 серпня.
Таким чином, українці будуть відпочивати
три дні поспіль – 24, 25 та 26 серпня. Потрібно зазначити, що п’ятниця 23 серпня є передсвятковим днем, тож робочий день буде
скороченим на одну годину.

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

День залізничника
6 серпня, вівторок
Міжнародний день «Лікарі світу
за мир»
8 серпня, четвер
День військ зв’язку України
Міжнародний день офтальмології
Всесвітній день кішок
9 серпня, п’ятниця
Міжнародний день корінних народів світу
10 серпня, субота
День фізкультурника
11 серпня, неділя
День будівельника
День працівників ветеринарної
медицини
12 серпня, понеділок
Міжнародний день молоді
13 серпня, вівторок
Всесвітній день шульги

15 серпня, четвер
День археолога
17 серпня, субота
Всесвітній день бездомних тварин
19 серпня, понеділок
Всесвітній день гуманітарної
допомоги
День пасічника України
Преображення Господнє
23 серпня, п’ятниця
Європейський День пам’яті жертв
сталінізму і нацизму
День
Державного
Прапора
України
24 серпня, субота
День незалежності України

25 серпня, неділя
День шахтаря
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