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«Вітаю захисників і захисниць України! Сьогодні 
саме той день, коли ми маємо в голос говорити про 
важливість українського війська, про незламність 
духу українського народу. Російська збройна 
агресія проти України згуртувала нас, а після подій 
2014 року ми зрозуміли, хто насправді наші захис-
ники. Ви – янголи-охоронці кожної української ро-
дини! Я вірю в кожного героя, який зараз тут зна-
ходиться на площі у Сєвєродонецьку і саме зараз 
несе службу на передовій. Я буду постійно вірити  
у нашу перемогу», - сказав очільник області.

За значний особистий внесок у зміцнення 
національної безпеки, захист конституційних 
прав та свобод громадян, інтересів держави, ви-
сокий професіоналізм і самовідданість, мужність, 
відвагу, патріотизм Сергій Гайдай нагородив 
захисників і захисниць Луганщини знаками по-
шани «Захиснику Луганщини», Почесними гра-
мотами та Листами подяки обласної державної                                                        
адміністрації.

З промовою до присутніх звернувся командир 
ОТУ «Північ» полковник Дмитро Красильников: 
«Захистити сама себе рідна земля не може. Тому 
право її захисту – завжди почесна, відповідальна 
місія. Можна захищати свою землю із зброєю в ру-
ках, а можна і гідно працюючи на підприємствах, 
виборюючи медалі на Олімпіадах, творячи ви-
роби мистецтва та таке інше. Вітаю підрозділи 
військовослужбовців, співробітників поліції, 
Державної служби з надзвичайних ситуацій, 
Державної прикордонної служби, солдати яких за-
раз знаходяться на чергуванні, забезпечуючи мир, 
спокій і порядок. Також вітаю усіх мешканців 
Сєвєродонецька, які прийшли нас підтримати 
і розділити з нами свято. Бажаю вам і вашим      
близьким здоров'я, добробуту, перемоги та миру».

Після церемонії нагородження розпочалося уро-
чисте проходження складових сил безпеки та обо-
рони України та демонстрація військової техніки          
та озброєння.

Відкрила парад 10-та окрема гірсько-штурмова 
бригада «Едельвейс». За час виконання бойо-
вих завдань підрозділами бригади було повер-
нуто під повний контроль української влади 
Новоолександрівку та Катеринівку.

Гвардійським проспектом також промарширува-
ли 79-та окрема десантно-штурмова бригада, 24-та 
окрема механізована бригада імені короля Дани-
ла, 30-та окрема механізована бригада імені князя 
Костянтина Острозького, зведений підрозділ 57-ї 

окремої мотопіхотної бригади імені кошового ота-
мана Костя Гордієнка, 1-а окрема танкова Сіверська 
бригада Сухопутних військ Збройних Сил України, 
зведений розрахунок жінок-військовослужбовців 
оперативно-тактичного угруповання «Північ», 
53-я окрема механізована бригада імені князя Во-
лодимира Мономаха, кінологічні підрозділи, 40-а 
окрема артилерійська бригада імені Великого кня-
зя Вітовта, 38-й зенітний ракетний полк імені ге-
нерал-хорунжого Юрія Тютюнника Сухопутних 
військ Збройних Сил України, 12-ий окремий полк 
підтримки, стрілецький батальйон із конвоюван-
ня, екстрадиції, охорони підсудних та охорони 
громадського порядку 15-го Слов’янського полку 
Східного оперативно-територіального об’єднання 
Національної гвардії України, 3-й прикордон-
ний загін імені Героя України полковника Євгенія 
Пікуса, зведений підрозділ поліцейських Головно-
го управління Національної поліції в Луганській 
області, Головне управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій в Луганській 
області, ветерани Антитерористичної операції, 
Операції об’єднаних сил, бійці добровольчих 
батальйонів.

Під час параду була продемонстрована техніка 
Збройних Сил України, Національної гвардії 
України, Державної прикордонної служби України, 
Національної поліції України та Державної служби 
з надзвичайних ситуацій України.

Зокрема, глядачі побачили: підрозділ, при-
значений для швидкого виведення поранених з 
зони ураження – санітарні автівки Toyota Land 
Cruiser, легковий бронеавтомобіль Богдан-2351, 
броньовані автомобілі «Новатор» з протитанкови-
ми ракетними комплексами «Стугна-П»; броне-
транспортери БТР-80, призначені для транспор-
тування складу підрозділу та надання вогневої 
підтримки під час бою; бойову колісну плаваю-
чу машину-бронетранспортер БТР-70; броньо-
вану розвідувально-дозорну машину БРДМ-2; 
бойовий броньований автомобіль КрАЗ Кугуар; 
спеціальний броньований автомобіль «Варта»; 
пожежні автоцистерни; аварійно-рятувальні                                                                                        
автомобілі тощо.

Після параду всі присутні мали можливість 
відвідати виставку військової техніки біля Льо-
дового палацу спорту, а також святковий ви-
ступ академічного фольклорно-хореографічного                  
ансамблю «Славутич» міста Дніпро.
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14 жовтня на площі Перемоги у Сєвєродонецьку відбулися обласні урочисті заходи з наго-
ди Дня захисників і захисниць України та Дня Українського козацтва. Привітав присутніх 
зі святом голова обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної                                     
адміністрації Сергій Гайдай.

Крім того, тут побудовано 
перший в області молодіжний 
центр. Наразі Шульгинська ОТГ 
нараховує 4,5 тисячі місцевих 
жителів та понад 500 ВПО, тож 
сучасне дозвілля – важливий 
аспект утримання фахівців на 
селі.

Шульгинська ОТГ стала пе-
реможцем всеукраїнської про-
грами «Нове село», метою 
якої є будівництво в сільській 
місцевості сервісних зон на 
кшталт такої, що працює на 
КПВВ «Щастя».

В рамках візиту Прези-       
дент ознайомився із роботою 
ЦНАПу, який вже сьогодні на-
дає близько 100 різноманітних 
послуг та надав робочі місця 
37 шульгинцям. Він огля-
нув створену інфраструктуру: 
відділення «Нової пошти», ап-
теку, яка працює за програмою 
«Доступні ліки», опорний пункт 
поліції, сервісний центр, по-
жежний пункт, медцентр та су-
пермаркет. А також облаштовані 
навколо дитячі майдан-
чики, сучасне освітлення, 
відремонтоване дорожне по-
криття із вело- та біговими                                          
доріжками.

«Не у кожному європейському 
місті таке є, але буде у кожному 
українському селі», – пожарту-
вав з цього приводу Володимир 
Зеленський.

Загальна сума проєкту 
складає понад 20 млн гри-
вень, внеском громади є на-
дання деяких окремих видів 
будівельних робіт та робіт з бла-

гоустрою прилеглої території. 
Основний монетарний вне-
сок надали підприємці, які бу-
дуть надавати свої послуги                                                 
у сервісній зоні.

Як зазначив Віце-прем’єр-
міністр України, Міністр з пи-
тань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій Олексій 
Резніков, який також узяв участь 
у заході: «Це проєкт спільної дії 
Міністерства реінтеграції, НАК 
«Нафтогаз України», USAID 
та «Нової пошти». 17 таких 
сервісних центрів незабаром 

з’являться у Луганській області, 
21 – у Донецькій, далі – по усій 
Україні».

Найближчим часом Шуль-
гинську громаду очікує та-
кож впровадження цифро-
вих технологій від Програми 
EGAP. Зокрема, планується 
підключення інструментів 
для ефективної співпраці 
місцевої влади та громадян: 
муніципального чат-бота, 
провадження інструментів 
електронної демократії, запуск 
електронних щоденників та 
журналів тощо.

У свою чергу очільник Лу-
ганщини Сергій Гайдай подяку-
вав Президенту України та Віце-
прем’єр-міністру за підтримку 
регіональних ініціатив та ак-
центував, що це вже 21 візит 
Володимира Олександрови-
ча до Луганської області про-
тягом його каденції, і кожного 
разу – це новий проєкт розвитку 
територій. loga.gov.ua

 

Президент України Володимир Зеленський, перебуваю-
чи із робочим візитом на Луганщині, відвідав Шульгинську 
громаду, що першою у країні впроваджує проєкт зі створен-
ня сучасного простору із сервісною зоною, у якій надають-
ся державні соціальні послуги, а також послуги місцевих                      
підприємців.
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КНП «Луганський регіональний 
центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф» у 2021 році було 
проведено закупівлю десяти спеціалі-
зованих автомобілів екстреної медич-
ної допомоги класу «В» підвищеної 
прохідності. Урочиста церемонія вру-
чення ключів та сертифікатів відбулася                                          
11 жовтня у Сєвєродонецьку.

«Я задоволений тим, що дуже вчасно 
– під час чергової хвилі пандемії корона-
вірусу до нас надійшли десять чудових 
автомобілів. Сьогодні транспорт отри-
мають громади області і відразу почнуть 
працювати. Впевнений, що завдяки 
цьому можна буде рятувати здоров’я та 
життя людей. Сподіваюсь, що медичні 
працівники будуть з комфортом швид-
ко доїжджати як до хворих, так і дово-
зити їх до лікарень. Також пам’ятаємо, 
що нам ще потрібна така техніка, тож 
будемо працювати, щоб і надалі покра-
щувати медичний автопарк», – привітав          
присутніх очільник області.

Тож автомобілі розподілені наступ-
ним чином:

- Лисичанський регіональний напря-
мок – Попаснянська та Карбонітська  
підстанції;

- Старобільський–Білолуцький та 
Лозно-Олександрівський пункти по-
стійного базування бригад, Марківська, 
Білокуракинська та Новоайдарська                            
підстанції;

- Нижньодуванський, Містків-
ський та Рубіжанський–Краснорічен-
ський пункти постійного базування                                  
бригад.

Автомобілі придбано за кошти, які 
надійшли за договорами з Національ-
ною службою здоров’я, за сприяння 
голови Луганської обласної державної 
адміністрації – керівника обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації Сергія 
Гайдая. Від осіб, які отримали автомо-
білі на регіональні напрямки, директор 
КНП «Луганський регіональний центр 
екстреної медичної допомоги та меди-

цини катастроф» Дмитро Кісєльов по-
дякував Сергію Гайдаю за отриману                       
допомогу.

Вартість транспорту – два мільйо-
ни триста тисяч гривень. Реанімобі-
лі мають максимальну комплектацію, 
апаратури достатньо, щоб надавати до-
помогу в найскладніших умовах у найвід-
даленіших районах. Вони повністю від-

повідають вимогам сучасної медицини                                                                                 
та нормативним документам.

Зазначимо, з урахуванням десяти 
придбаних автомобілів забезпеченість 
Луганського регіонального центру екс-
треної медичної допомоги та медицини 
катастроф новим автотранспортом сягла 
майже 60 %.
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На Луганщине в рамках програм-
мы «Большая стройка» будет отремон-
тирована трасса в городе Лисичанск 
и пгт Новоайдар. Об этом сообщает     
пресс-служба ЛОГА. 

Эти автодороги изначально не были 
включены в список тех, которые требуют 
ремонта по программе. 

Так, до конца этого года отремонти-
руют дорогу по ул. Независимости в 
Лисичанске и автодорогу по кварталу            
им. Т. Г. Шевченко пгт Новоайдар.

Для этих объектов выделены                    

дополнительные средства из бюджета. 
В 2021 году на автомобильные дороги 

общего пользования местного значения 
предусмотрено 638 млн гривен.

В частности, на капитальный ремонт 
и реконструкцию направлено 111,7 
млн гривен, на текущий средний ре-
монт – 441,3 млн гривен, на текущий 
мелкий ремонт и эксплуатационное                         
содержание – 85 млн гривен.

Отметим, что на сегодняшний 
день из предусмотренного бюдже-
та потрачено 85 % средств на ремонт                                         
дорог.
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Так, заступник директора Депар-
таменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації Любов Безкоро-
вайна зазначила, що із 1 липня Украї-
на вийшла на новий рівень земельних                           
відносин.

«Скасування мораторію є перева-
гою не тільки для землевласників, а 
й для кожного українця. Бо мова йде 
про зростання економіки держави», –            
наголосила вона.

Спікер зауважила, що відновлення 
права власності на землю було прин-
циповою позицією Президента Укра-
їни Володимира Зеленського, яку він 
озвучив ще під час передвиборчої ді-
яльності і яку виконав. Саме завдяки 
його політичній волі, позиції та спри-
яння в Україні відбулася Земельна                                                         
реформа.

Сьогодні на Луганщині нараховується 
1,39 млн га земель сільгосппризначення. 
Середня вартість 1 га землі для продажу 
складає 27,3 тис. гривень. Середня ціна 
оренди 1 га – 2189,8 гривень.

Для порівняння – Польща на початку 
впровадження земельної реформи мала 
вартість 1 га землі 1,5 тисячі доларів.

Любов Безкоровайна поінформува-
ла, що за перші 100 днів ринку землі 
зареєстровано 28288 угод щодо відчу-
ження. Загалом відчужено 70569 га. За 
договорами купівлі-продажу у нашій 
області відчужено 251 земельну ділянку 
для сільськогоспвиробництва площею      
1178 га.

Варто нагадати, що із реформою де-
централізації землі сільськогосподар-
ського призначення державної форми 

власності за межами населених пунк-
тів стали власністю громад. Громади 
отримали понад два мільйони гектарів 
землі, а разом із тим – можливість спря-
мовувати кошти від землекористування                    
на свій розвиток.

Стосовно державної підтримки за-
уважено – цьогоріч для сільгоспвироб-
ників передбачено 4,5 млрд гривень. Ці 
кошти спрямовуються на розвиток, зо-
крема, садівництва, тваринництва, кар-
топлярства тощо. Упродовж цього року 
аграріями Луганщини вже отримано 307 
мільйонів гривень, що в три рази більше                 
аналогічного показника минулоріч.

Важливо, що навесні Уряд спростив 
механізм надання фінансової підтримки 
фермерським господарствам.

Крім того, держава підтримує аграріїв 
доступними кредитами – за програмою 
«5-7-9 %» цього року вони отримали 
майже половину від загальної суми про-
грами – понад 26 млрд гривень. В об-
ласті цей показник становить 230 млн      
гривень.

Про останні зміни в законодавстві 
присутнім доповіла начальник відділу 
ринку та оцінки земель Головного управ-
ління Держгеокадастру у Луганській 
області Олена Головань. Так, після змін 
у процедурі проведення земельних аук-
ціонів усі торги відбуваються в єдиній 
електронній торговій системі.

За словами нотаріуса Сергія Пуль-
ного, землевласники розуміють цін-
ність і перспективу землеволодін-
ня й не поспішають відчужувати цю                                    
власність.

loga.gov.ua

Напередодні Дня захисників і за-
хисниць України голова Щастинської 
райдержадміністрації Тетяна Новико-
ва, голова Щастинської районної ради 
Олена Коробка та Новоайдарський се-
лищний голова Ігор Шопін  вшанували 
пам'ять загиблих воїнів та поклали кві-

ти до меморіальних пам’ятних знаків                   
Щастинського району.

13 жовтня 2021 року в с. Побєда біля 
Пам’ятного знаку відбулося покладан-
ня квітів та вшанування пам’яті заги-
блих воїнів 27-ї сумської артилерійської     
бригади.
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Проєкт № 10 «Створення рекреаційної зони в пів- 
нічній частині смт. Новоайдар»  із бюджетом 70297,50 
грн. був відібраний Програмою розвитку ООН з 
відновлення та розбудови миру до фінансування  в 
межах «Конкурсу грантів «Підтримка проєктів пар-
тисипативних бюджетів» 2021», що виконується за 
договором #RPP/2021/02/004/ADM між Програмою 
розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) та 
Громадською організацією «Ініціативний центр спри-
яння активності та розвитку громадського почину 
«Єднання» за фінансувої підтримки Європейського  
Союзу.

2 жовтня в парковій частині селища Новоайдар 
активні мешканці громади збудували майданчик: 
були встановлені ігровий комплекс, турнік подвійний, 
лавки паркові та металеві урни. Все обладнання було 
закуплено в рамках проєкту «Створення рекреаційної 
зони в північній частині смт. Новоайдар». Допо-
могти ініціативній групі, яку очолює Бондар Неля 
Олександрівна, в реалізації міні ініціативи взялась 
Новоайдарська районна громадська організація 
«Прогрес» (керівник Колпакова І. А.).

Всьому цьому передувала копітка робота. Для 
того, щоб проект був повністю реалізований, потрібно 
було підготувати аплікаційну форму згідно з вимогами 
міжнародних організацій, подати заявку на конкурс грантів 
«Підтримка проєктів партисипативних бюджетів 2021», 
підписати договір на впровадження даної ініціативи.

Та попереду було ще чимало роботи. Ініціативна гру-
па спільно з громадською організацією почала шукати 
постачальників на виготовлення або продаж елементів, 

які планувались закупити в рамках ініціативи (а це не 
менше 3 учасників, які зареєстровані відповідно законо-
давства та є платниками єдиного податку). Постачальника 
відібрано, документи погоджено з ГО «ІСАР «Єднання», 
товар оплачено. 

Підготовчі роботи завершено, елементи отримані,           
а далі вже була справа за громадськістю. 

2 жовтня 2021 року відбулась толока з установлен-
ня елементів. І ось коментар одного з найактивніших 
учасників ініціативної групи Артема Бондара: «Задумка 
щодо створення рекреаційної зони в нашій частині селища 
Новоайдар виникла давно, але досить довго не мали змогу 
її втілити. Коли почули, що Новоайдарською селищною 

радою в 2021 році впроваджується бюджет участі,  то,     
не вагаючись, взяли участь у ньому й написали заявку.

Проходили технічну перевірку документів, агітували 
громаду на голосування за наш проєкт, і ось ми потра-
пили за результатами голосування в число відібраних до 

реалізації проєктів.
Отримавши елементи, ми зібрались на толоку. Всі 

завзято працювали, аби якомога швидше майданчик 
зустрів своїх перших відвідувачів. Дана ініціатива 
стала можливою для впровадження в межах конкур-
су грантів «Конкурс грантів «Підтримка проєктів 
партисипативних бюджетів» 2021», що виконується 
за договором #RPP/2021/02/004/ADM між Програ-
мою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРО-
ОН) та Громадською організацією «Ініціативний 
центр сприяння активності та розвитку громадсько-
го почину «Єднання», НРГО «Прогрес» та Новоай-
дарською селищною радою за фінансової підтримки 
Європейського Союзу».

Акуратний облаштований майданчик вже встиг 
стати улюбленим місцем відпочинку як для дітей, 
так і для дорослих. Діти тут можуть погойдатися 
на гойдалці, покататися з гірки, зайнятися спортом. 
Дорослі теж можуть підкачатися на турніках чи про-
сто посидіти на лавочках, подихати свіжим повітрям, 
почитати книжку чи газети, послухати співи пташок 

та помилуватися природою.
І це просто чудово, що поряд з нами живуть небайдужі 

та активні люди, які, не рахуючись із власним часом, ро-
блять значущі кроки та все від них залежне для покращен-
ня життя оточуючих. Причому, абсолютно безкорисливо. 
З таких людей дійсно можна брати приклад та пишатися 
ними.

М. ТИХОНОВА за матеріалами проекту.

   
Нещодавно на галявинці  соснового парку Новоайдару, в районі вулиць Піщана, Незалежності, Луганка 

була облаштована рекреаційна зона. 
Це була давня мрія очолюваної Бондар Нелею Олександрівною ініціативної групи, і втілилась у життя 

вона завдяки підтримці Програми розвитку ООН з відновлення та розбудови миру, Новоайдарської селищної 
ради та НРГО «Прогрес».  

Урочисті заходи відбулися 
в селищі Марківка, де учас-
ники автопробігу пройшлися 
колоною центральним про-
спектом з бойовими прапора-
ми і гаслами захисників. Вони 
вшанували загиблих воїнів 
хвилиною мовчання та поклали 
квіти до пам’ятного знаку по-
леглим у боротьбі з російською                                
агресією.

З привітанням до присутніх 
звернулись: голова громадської 
спілки «Асоціація ветеранів 
війни – учасників бойових дій 
АТО в Луганщині» О. В. Сви-
стула, голова Старобільського                     
відокремленого підрозділу, 
представник ветеранської спіл-                                            
ки Луганщини при Міністер-
стві України у справах ветера-

нів І. А. Правенький, голова                                         
Марківської ОТГ І. А. Дзюба.

На урочистому заході вели-
ка кількість захисників була        
відзначена нагородами.

Виховання дітей –
це системна робота

На цьому святі я зустрів-
ся з головою Марківської 
територіальної громади Іго-
рем Анатолійовичем Дзю-
бою і взяв у нього невеличке                                                     
інтерв’ю.

- Ігоре Анатолійовичу, чому 
сьогодні парад учасників АТО 
відбувся саме на території 
вашої громади, як ви до цього    
готувалися?

-  Ми завжди готові приймати 
гостей і, мабуть, не випадково 
саме на території  Марківської 
громади проходить фінальна 
частина обласного автопробі-
гу. Тому що ми системно пра-
цюємо по задоволенню потреб 
учасників АТО і бойових дій. 
Звісно, є проблемні питання, 
які вирішуються. Вирішуються, 
на жаль, не так швидко, як хо-
тілося б, але ми крокуємо впе-
ред. Головне, що є порозуміння 
з громадською організацією, яка 
створена  на території територі-
альної громади. Ми працюємо,  
і  результати є.

- А які питання виникають 
найчастіше?

- Звісно, буденні. Кому не-
обхідні дрова, кому необхідна 

соціальна допомога. У нас є 
програма, яка працює в напрям-
ку задоволення матеріальної 
допомоги, допомоги на ліку-
вання та інших проблем, які                            
виникають щодня.

- Яку увагу громада при-
діляє вихованню учнівської                
молоді?

- Безумовно, патріотичному 
вихованню приділяється велика 
увага. Завжди до шкіл та ліцеїв 

запрошуються ветерани бойо-
вих дій, які діляться своїми спо-
гадами, розповідають правду 
про події, що виникли у зв’язку 
з російською агресією проти 
України.

На жаль, карантинні обме-
ження не дають нам можливо-
сті займатись такою діяльністю 
зараз, але смію вас запевнити –           
це системна робота.

В. МАРТИНОВ.

Позывной «Шарапов»
Среди участников автопробега мое внимание при-

влек симпатичный общительный парень, к которому 
спешили побратимы на каждой остановке. Подошел. 
Познакомились. Оказалось, что парень с позывным 
«Шарапов» служил в добровольческом батальоне «Ай-
дар» с июля 2014 года. Ушел на фронт прямо с Май-
дана. Его друг по службе  в Афганистане позвонил и 
сказал, что формируется добровольческий батальон 
«Айдар». В тот же день уехал к нему на Луганщину.

Были тогда в «Айдаре» подразделения «Медведей», 
«Ястребов» и «Викингов». Вот «Викинги» и приняли 
в свои ряды парня из Белой Церкви. До сих пор не мо-
жет без волнения говорить о боевых побратимах с по-
зывными «Железяка», «Ветерок», «Лазарь». Вместе          
с ними принял боевое крещение под Новосветловкой.

 Бои там шли жестокие. Очень плотно работа-
ла артиллерия россиян. Прямых стычек противник 
избегал, поэтому обстреливал позиции «Айдара» 
из минометов и «Градов». С 14 по 17 августа 2014 
года обстрелы были очень интенсивные. Интер-
вал между обстрелами не превышал 10-15 минут.                                
Тогда «Викинги» потеряли более 20 человек.

Раненых отправили в госпиталь. Но санитарную 
машину обстреляли. В живых остался «Шарапов», 
да еще один добробатовец с ранением в грудь. Ма-
шина сгорела, а парни, поддерживая друг друга, са-
мостоятельно пошли к «своим». Шли почти сутки 
и все-таки вышли к Луганскому аэропорту, где в то 
время стояла 30-я бригада. Но на этом  их приключе-
ния не закончились. Переправить раненых в госпиталь 
смогли только через три дня. Медики им оказывали 
помощь в Счастье, Старобельске, а затем направи-
ли в Харьков. Но из Старобельска «Шарапов» сбежал                                
в Половинкино, где в то время был штаб «Айдара».

- Так, то ж был 14-й год, - говорю я. – А  сейчас 21-й, 
а ты все еще здесь? 

- Знаешь, вышло как в кино. Увидал в Новоайдаре 
девушку. Познакомились. Стали звонить друг другу. 
Она ко мне потом на «передок» приезжала в Марьин-
ку. Чувствую – прикипел я к ней. Не стал противить-
ся. Сердцу ведь не прикажешь. Вот так и остался     
на  Луганщине.

Раздалась команда: «По машинам». «Шара-
пов» кивнул на прощание головой и умчал к своим.                       
Автопробег продолжался.

В. МАРТЫНОВ.

На День захисника України обласною спілкою ветеранів АТО був проведений автопробіг, в 
якому взяли участь більше 200 ветеранів добробатівців та військовослужбовців Збройних Сил 
України. Маршрут автопробігу був запланований таким чином, щоб його змогли побачити               
мешканці Новоайдару, Старобільську, Новопскову, Марківки та  Мілового.
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На позачерговому засіданні Ка-
бінету Міністрів України 11 жовтня 
внесли зміни до постанови № 1236, 
які передбачають посилення правил 
для пасажирських перевезень у регі-
онах, де встановили «жовтий», «по-
маранчевий» або «червоний» рівень                                                                
епіднебезпеки.

«Нові правила для перевезення па-
сажирів – вимушений крок для стри-
мування поширення коронавірусної 
хвороби, щоб зберегти життя та здо-
ров’я громадян. Тому наявність як у 
водіїв, так і у пасажирів документів, 
які б підтверджували їх COVID-без-
печність, є необхідною умовою для ре-
гулярних та нерегулярних перевезень 
у будь-якому виді транспорту», – пояс-
нив Міністр охорони здоров’я Віктор                                
Ляшко.

Із 21 жовтня міжрегіональні пере-
везення пасажирів у регіонах із «жов-
тим», «помаранчевим» чи «червоним» 
рівнем епіднебезпеки дозволені за 
умови наявності у всіх водіїв, екіпажу 
авіатранспорту та пасажирів одного                            
із цих документів:

- документа, що підтверджує отри-
мання повного курсу вакцинації або 
документа, що підтверджує отриман-
ня однієї дози дводозної вакцини для 
регіонів «жовтого» рівня епідемічної                      
небезпеки;

- міжнародного, внутрішнього серти-
фіката або іноземного сертифіката, що 
підтверджує вакцинацію від COVID-19 
однією дозою однодозної вакцини чи 

двома дозами дводозної вакцини, доз-
волених ВООЗ для використання в 
надзвичайних ситуаціях, негативний 
результат тестування методом полі-
меразної ланцюгової реакції або оду-
жання особи від зазначеної хвороби, 
чинність якого підтверджена за допо-
могою Єдиного державного вебпорталу 
електронних послуг, зокрема з викорис-
танням мобільного додатка Порталу                                                     
«Дія»;

- негативного результату тестування 
на COVID-19 методом ПЛР або екс-
прес-тесту на визначення антигену ко-
ронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 
72 години.

Нові правила стосуються як ре-
гулярних, так і нерегулярних пе-
ревезень пасажирів. Йдеться про 
автомобільний транспорт на автобу-
сних маршрутах, авіаційний та за-
лізничний транспорт міжобласного                                                                    
сполучення.

Відповідні правила не будуть засто-
совуватись до міських та внутрішньо-      
обласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх 
водіїв, членів екіпажу літака та па-
сажирів зазначених документів несе                 
перевізник.

За інформацією
Урядового порталу.

 

Із 1 жовтня перелік ліків, які вхо-
дять в Урядову програму реімбурсації 
«Доступні ліки», розширено препа-
ратами для лікування нецукрового ді-
абету, епілепсії, розладів психіки та                                               
поведінки.

Загалом до програми реімбурсації до-
дано 62 нових лікарських засоби: п’ять 
– для лікування нецукрового діабету, всі 
безоплатні; 57 – для лікування розладів 
психіки та поведінки, епілепсії, з них    
18 – безоплатні.

Для отримання цих препаратів за 
програмою «Доступні ліки» необхід-
ний електронний рецепт. Із ним паці-
єнт обирає в будь-якому регіоні краї-
ни аптеку, яка має договір з НСЗУ за 
відповідним напрямом реімбурсації. 
Вартість препаратів аптеці відшко-
дує Національна служба здоров’я                                                          
України.

Ліки за електронним рецептом мож-
на отримати по всій країні: у понад 5000 
аптек і аптечних пунктів – пацієнтам із 
нецукровим діабетом; у понад 4900 ап-
теках і аптечних пунктах – пацієнтам із 
розладами психіки і поведінки, епіле-
псією. Перелік цих аптек – на дашборді 
НСЗУ. 

Електронний рецепт на потрібні ліки 
пацієнту з нецукровим діабетом може 
виписати ендокринолог або сімейний 
лікар, з яким укладено декларацію; па-
цієнту із епілепсією, невротичними роз-

ладами – невролог або психіатр; паці-        
єнту із розладами психіки та поведінки 
– психіатр.

Виписці першого електронного ре-
цепта обов’язково має передувати 
створення та внесення до електронної 
системи охорони здоров’я індивіду-
ального плану лікування. В індивіду-
альному плані ендокринолог, невролог 
або психіатр (в залежності від захво-
рювання) фіксує встановлений діагноз 
пацієнта та призначення відповідних 
ліків. На основі індивідуального пла-
ну лікування формуються електронні                                                     
рецепти.

Нагадуємо, щоб потрапити на пер-
винну консультацію до ендокринолога 
або невролога для встановлення діагно-
зу та складання індивідуального плану 
лікування безоплатно, потрібно елек-
тронне направлення. Його зможе випи-
сати сімейний лікар. Для звернення до 
психіатра електронне направлення не 
потрібно. Також направлення не потріб-
но пацієнту, який вже має встановлене 
хронічне захворювання та лікуючого                             
лікаря.

За матеріалами
Національної служби

здоров’я України.

 

Кабінет Міністрів суттєво збіль-
шив розмір штрафів за незаконний ви-
лов риби – у десятки разів. А за вилов         
раків – у 130 разів.

Рішення було ухвалене на засіданні 
Кабміну.

Згідно з пояснювальною запискою до 
документа, штраф за незаконний вилов 
карася сріблястого виросте в 93 рази (з 
17 до 1,58 тис. грн), окуня – в 186 разів 
(з 17 до 3,16 тис. грн), краснопірки – в 23 
рази (з 68 до 1,56 тис. грн), ляща – в 9,7 
разів (з 170 до 1,65 тис. грн), щуки – в 
10,2 рази (з 340 до 3,47 тис. грн), сома 
– в 12 разів (з 425 до 5,12 тис. грн), ра-
ків – у 130 разів (з 25,5 до 3,33 тис. грн)       
та ін.

Останній раз такси за незаконний 
вилов риби переглядалися майже 10 
років тому. Але все одно, відзнача-
ють в Міністерстві, вони не зупиняли                                    
браконьєрів.

Нагадаємо, в Україні діє заборона 
лову під час весняно-літнього нересту 
риби.

slovoidilo.ua

Міністерство охорони здоров'я Украї-
ни своїм наказом від 04.10.2021 № 2153, 
зареєстрованим в Мін’юсті 07.10.2021 
за № 1306/36928, затвердило перелік 
організацій, представники яких підля-
гають обов'язковій вакцинації проти 
COVID-19.

Згідно з наказом, на період дії ка-
рантину, встановленого Кабінетом Мі-
ністрів України, з метою запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби, 
обов’язковій вакцинації проти COVID-19                     
підлягають працівники:

- центральних органів виконавчої   
влади та їхніх територіальних органів;

- місцевих державних адміністрацій 
та їхніх структурних підрозділів;

- закладів вищої, післядипломної, 
фахової передвищої, професійної (про-
фесійно-технічної), загальної середньої, 
у тому числі спеціальних, дошкільної, 
позашкільної освіти, закладів спеціа-
лізованої освіти та наукових установ                
незалежно від типу та форми власності.

Наказ набирає чинність через один  
місяць з дня його публікації. 

Працівники закладів освіти та ор-
ганів виконавчої влади, які не ще-
пляться проти COVID-19 протягом 
цього періоду, будуть відсторонені 
від роботи без збереження заробітної                                                    
плати.

Працівники освіти та органів ви-
конавчої влади можуть щепитися від 
COVID-19 організовано або індиві-
дуально у зручному для них пункті 
чи центрі вакцинації. Детальний пе-
релік та контакти пунктів та центрів                                             
на https://list.covid19.gov.ua.

Освітяни та працівники органів влади, 
які мають абсолютні протипоказання до 
проведення щеплень, відповідно до Пе-
реліку медичних протипоказань та засте-
режень, не підлягатимуть обов'язковій                         
вакцинації.

kmu.gov.ua

Новоайдарським районним судом Лу-
ганської області визнано винним чолові-
ка та призначено йому покарання у виді 
4 років позбавлення волі за вчинення 
ряду крадіжок, вчинених повторно, поєд-
наних з проникненням у житло та інше 
приміщення,  а також замаху на крадіж-
ку (ч. 2 ст.15, с. 3 ст. 185, ч.3 ст. 185 КК 
України).

Досудовим розслідуванням встанов-
лено, що 36-річний мешканець м. Ща-
стя впродовж грудня 2020 - січня 2021  
року, будучи неодноразово судимим за 
вчинення корисливих злочинів, повтор-
но вчинив дев’ять крадіжок на території 
міста Щастя, певні з них поєднані з про-
никненням у житло та інше приміщення, 
а також вчинив один закінчений замах на 
вчинення крадіжки, вчиненої повторно, 
поєднаної з проникненням у приміщен-
ня потерпілої особи. Внаслідок вчинення 
кримінальних правопорушень, потерпі-
лими визнано десять осіб, яким завдано 
матеріальну шкоду на суму близько 55 
тис. грн.

Під час досудового розслідування 

прокурором окружної прокуратури по-
годжено та підтримано клопотання про 
обрання підозрюваному запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою 
та направлено обвинувальні акти за об-
винуваченням чоловіка у вчиненні кри-
мінальних правопорушень до суду для 
розгляду по суті.

Зазначені епізоди злочинної діяльно-
сті об’єднані судом в одне провадження 
та з урахуванням сукупності злочинів 
судом ухвалено обвинувальний вирок, 
який наразі не набув чинності, триває 
строк апеляційного оскарження.

 
О. КІБА, прокурор

Щастинської окружної прокуратури.                                                                                     
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За ініціативи Національної хореографічної спілки 
України та за підтримки Міністерства культури та ін-
формаційної політики України у 2019-2021 рр. прово-
диться VІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної 
хореографії імені Павла Вірського.

Мета фестивалю-конкурсу – збереження і розвиток 
народних традицій хореографії, збагачення професій-
ного і аматорського мистецтва, підвищення художнього 
рівня балетмейстерських постановок.

Цей культурно-мистецький проект започатковано      
у 2001 році та проводиться 1 раз на 3 роки.

У вересні – грудні 2019 року відбулися 
I обласні тури VІ Всеукраїнського фести-
валю-конкурсу народної хореографії імені    
Павла Вірського.

У зв’язку з пандемією COVID-19, заходи 
фестивалю-конкурсу, проведення яких плану-
валось на 2020 рік, були перенесені на 2021 
рік. Рішенням Правління НХСУ № 1 від 29 
січня 2021 року затверджена Програма прове-
дення II регіонального туру та заключних за-
ходів VІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
народної хореографії імені Павла Вірського.

Організатори фестивалю-конкурсу: управ-
ління культури обласних державних адмі-
ністрацій, Головне управління культури і 
мистецтв Київської міської державної адмі-
ністрації, установи (заклади), організації, 
підприємства культури. Фестиваль – кон-
курс проводиться за підтримки Міністерства    
культури України.

Конкурс зібрав багато дуже сильних учасників, не-
перевершених хореографічних колективів, серед яких 
був і «Цвітень» із Щастинської школи мистецтв есте-
тичного виховання. Цей хореографічний колектив відо-
мий далеко за межами області й України, неодноразово 
ставав переможцем всеукраїнських та міжнародних       
конкурсів найвищого рівня.

Члени журі оцінювали виступи учасників за                 
наступними критеріями:

- художній рівень постановки: драматургія та             
режисура танцю;

- відповідність музики і хореографії;
- чистота виконання, чіткість малюнка, технічна  

майстерність;
- виразність, емоційність, динаміка виконання та    

атмосфера танцю;
- автентична відповідність до хореографічної           

лексики, костюму, сценографії;
- сценічна культура;
- оригінальність сценічного твору.

Окремо оцінюється загальна сценічна культура, тех-
ніка танцю, музичне оформлення, костюми і загальний 
вигляд колективу.

Вимоги до конкурсантів досить суворі: хореографіч-
ні композиції колективів і виконавців, які беруть участь 
у фестивалі-конкурсі, повинні будуватися на фолькло-
рі, народних традиціях, звичаях та обрядах різних наці-
ональностей України (українські танці та народні танці 
національних меншин будь-якого жанру та стилю – від 

сценічної обробки фольклорних танців до сучасних ви-
находів нових форм у національній хореографії). Три-
валість виступу колективу у І та ІІ турах – до 15 хви-
лин, у ІІІ турі – до 10 хвилин; ансамблів малих форм та 
солістів - до 10 хвилин у І та ІІ турах, та до 5 хвилин у 
ІІІ турі.

Своїми просто чудовими виступами юні хореографи 
із колективу «Цвітень» заслужили найвищі оцінки журі 
за кожним з критеріїв.

Загалом участь у конкурсі взяли близько тисячі   
учасників з сотень міст та сіл України.

Тож ансамбль танцю «Цвітень» Щастин-
ської школи мистецтв гідно  пройшов три тури 
та став лауреатом VI Всеукраїнського фестива-
лю-конкурсу народної хореографії імені Павла 
Вірського 2021!

За кожним виступом колективу – виснаж-
ливі тренування, копітка праця. Навіть уявити 
важко, скільки занять, скільки репетицій про-
водиться, аби учні майстерно володіли своїми 
тілами, «на автоматі», граційно та з посміш-
ками виконували кожний елемент танцю. Ми 
бачимо кінцевий результат – танок, від якого 
захоплює подих. А за ним години, тижні, мі-
сяці, роки праці, репетицій, роботи над собою. 
Тож нашого захвату просто не описати сло-
вами. І коли «Цвітень» їде на черговий кон-
курс, всі впевнені, що колектив обов’язково                    
повернеться з перемогою!

Батьки учнів висловили безмежну подяку 
художнім керівникам Надії Бурих та Вадиму 

Шухардину, а також директору Щастинської школи 
мистецтв Тетяні Шухардиній. Таким тандемом, з та-
кою працьовитістю й таким талантом можна й гори         
звернути!

Тож долучаємось до щирих слів привітань й бажає-
мо не зупинятися на досягнутому, подальшої реалізації 
намічених планів, нових яскравих перемог а також без-
межного терпіння, невичерпної наснаги та натхнення! 
Так тримати!

«Із журналом «Зарубіжна література», 
який організував цей конкурс, ми спів- 
працюємо давно, - розповідає Світла-
на Василівна. – Завжди беремо активну 
участь у конкурсі «Соняшник». 

Тож коли було оголошено цей творчий 
конкурс, ми з учнями відразу вирішили: 
будемо брати участь! Номінацій було 
кілька: «Буктрейлер», «Відеочитання», 
«Ілюстрація» та «Фотопортрет в образі 
літературного героя».  Від номінації «Бук-
трейлер» цьогоріч ми вирішили відмови-
тись, для дітей це поки складно. Але в ін-
ших трьох виявили бажання взяти участь 
багато моїх талановитих учнів. Можли-
во, дехто трохи поскромничав й відмо-
вився від участі цьогоріч, але сміливо                                                                             
візьме участь наступного року.

Діти зробили багато чудових ілюстра-
цій до своїх улюблених творів, готували 
відеочитання. Неперевершені були й ідеї 
та їх втілення в номінації «Фотопортрет 
в образі літературного героя». Звичайно, 
на те, щоб ми були задоволені кінцевим 
результатом, пішло чимало часу. Ми 
продумували все до дрібниць: костюми, 
декорації, фон. Перезнімали по кілька ра-
зів, аби наші конкурсні роботи були гідні 
уваги. Потім відеороботи потрібно було 
змонтувати. Загалом, все дуже серйозно, 
копітка праця». 

Далі потрібно було надіслати роботи 
організаторам, які й приймали рішення 
про подальшу їхню участь у конкурсі. 
Роботи учасників, пройшовши ретельний 
відбір, потрапили до фіналу конкурсу та  

були розміщені на сторінці «Зарубіжна 
література» у Фейсбуці. За них потріб-
но було голосувати, поставивши свої                                                                   
«вподобайки». 

За результатами голосування від-
відувачів сторінки, знайомих, друзів 
та за результатами голосування журі 
дві учениці Муратівської гімназії Но-
воайдарської селищної ради посіли 
призові місця у цьому конкурсі: Лілія 
Толстопятенко (7 клас) отримала ІІІ 
місце у номінації «Відеочитання на-
пам'ять вірша» (Мацуо Басьо. Хайку 
українською та японською мовами, і 
дівчинка з цим впоралась просто не-
перевершено); Вікторія Черновілова 
(9 клас) заслужила ІІІ місце у номіна-
ції «Фотопортрет в образі літератур-
ного героя» (образ Солохи, М. В. Го-                                                                      
голь, «Ніч перед Різдвом»). І, як 
бачите, цей образ дівчинці з «вог-
ником» вдалося втілити просто                                             
стовідсотково!

«Дякуємо редакції журналу «Зару-
біжна література в школах України»  за 
такий чудовий конкурс і можливість 
талановитим учням та ученицям з                                   
усієї нашої України проявити свої твор-
чі здібності, - говорить С. В. Сабєль-
нікова. - А особливо я вдячна за те, що 
серед багатьох учасників (з великих міст 
України) відзначені мої учениці - дівчат-
ка з малокомплектної сільської школи. 
Зайвий раз переконуюсь: «Не місце кра-
сить людину, а людина місце!».  Я дуже 
радію! Дякую журі, а особливо вболі-
вальникам за ваші «вподобайки» і чудові                                                      
коментарі!

Дякую і іншим моїм учням та учени-
цям, які взяли участь у різних номінаціях, 
але не увійшли до фіналу конкурсу. Вони 
дуже старалися: Дмитро Муштай, 
Діана Жеваченко, Мирослава Запо-
рожська (7 клас); Анастасія Шарунова 
(9 клас). Ваші перемоги ще попереду! 
Успіхів і натхнення!

Участь у цьому конкурсі для нас 
була особливою. Щиро дякуємо жур-
налу за таку можливість перевтілення, 
вдячні за високу оцінку нашої творчої 
роботи. Всім нашим вболівальникам, 
які разом з нами з нетерпінням очі-
кували результати конкурсу, які під-
тримували нас своїми коментарями і 
перепостами, ми завдячуємо своїми 
щирими серцями».

На сторінці конкурсу в мережі Фей-
сбук  був опублікований наступний 
пост: «Найскладнішим для журі стало 
ухвалення рішення під час обрання 
переможців у номінації «Фотопортрет 
в образі літературного героя». Діти 
створили неповторні, яскраві образи, 
які справили велике враження на журі.

Пишаємося вами! 
Окрема подяка вчителям за те, що на-

дихнули дітей на творчість. Ми всі разом 
створили цікавий проєкт! На обкладин-
ках журналу будемо продовжувати пу-
блікувати учнівські роботи. В листопа-
ді оголосимо новий конкурс для дітей, 
який буде логічним продовженням цього.      
Запрошуємо вас до участі!»

Абсолютно підтримуємо шановну 
Світлану Василівну та її активних й тала-
новитих учнів. Творчості вам, натхнення, 
чудових вражень від уроків, які підштов-
хуватимуть до нових обріїв та нових пе-
ремог! Гадаємо, в листопаді конкурс ви 
теж не пропустите. Тож чекаємо гарних 
робіт та бажаємо нових перемог!

М. ТИХОНОВА.

Протягом трьох місяців дистанційно тривав Всеукраїнський конкурс від журналу «Зарубіжна література в школах України» під назвою «Ми любимо зарубіжну 
літературу». Серед численних учасників конкурсу з багатьма різноманітними номінаціями були й учні Муратівської гімназії Новоайдарської селищної ради.

Нещодавно були підбиті Всеукраїнського творчого конкурсу «Ми любимо зарубіжну літературу - 2021!».
Цей конкурс відбувається щорічно та вже встиг стати одним з найулюбленіших для багатьох українських школярів.
Цього року участь у ньому вирішили взяти натхненні своєю вчителькою Світланою Василівною Сабєльніковою й учні Муратівської гімназії.
До речі, це єдиний заклад нашої громади й один з двох закладів Луганщини, що долучилися до участі в конкурсі.

В. Черновілова Л. Толстопятенко
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Відчуваєте хронічну втому, порушен-
ня сну і погану концентрацію? Запов-
нити нестачу вітамінів і мікроелементів 
може так званий осінній набір овочів і 
фруктів.

Осінь вже добігає середини, але її да-
рами ми можемо продовжувати насолод-
жуватися і в зимові місяці. Пропонуємо 
вам дізнатися, які продукти принесуть 
найбільше користі в осінньо-зимовий 
період. 

Гарбуз допомагає прискорити про-
цеси засвоєння їжі і нормалізувати 
метаболізм. Через вміст вітаміну T 
гарбуз перешкоджає накопиченню ор-
ганізмом жирових клітин, тому дієто-
логи рекомендують вживати гарбуз для                           
врегулювання ваги.

Буряк – рекордсмен за концентра- 
цією бору та марганцю. За вмістом заліза 
буряк поступається лише часнику. Всі 
ці елементи беруть активну участь в ро-
боті кровотворення, а також позитивно 

впливають на метаболізм. Тому ці овочі 
корисні для людей, які страждають від 
ожиріння.

У квашеній капусті є вітаміни 
А, Е, В, а також С. Продукт має про-
біотики, які поліпшують травлен-
ня. Також страва  полегшує стан при                                                      
алергіях.

Осінь і зима – гарячий сезон поя-
ви цитрусових фруктів в нашій кра-
їні. Лимони, апельсини, мандари-
ни і грейпфрути багаті вітамінами і                                                      
мікроелементами.

maximum.fm

 

Туристам представили десятку без-
печних міст 2021 року. Локації оці-
нювали за великим списком різних                     
показників.

Economist Intelligence Unit опубліку-
вав Індекс безпечних міст за 2021 рік, 
в якому Копенгаген виходить на перше 
місце, за ним ідуть Торонто і Сінгапур, 
пише The Independent.

Крім показників особистої безпеки 
жителів і туристів, Індекс враховує та-
кож цифрову безпеку, безпеку навколиш-
нього середовища, місцевої інфраструк-
тури та здоров'я. Також в цьому році 
брали до уваги дії влади кожного міста у 
зв'язку з викликами пандемії, а також по-
казники смертності від COVID в цьому                                                                 
році.

Представлений Індекс – це результати 
досліджень за цілою низкою показників. 

Експерти в області міського планування, 
епідеміології, управління ризиками та 
сталого розвитку внесли свою інформа-
цію в рейтинги, які були опубліковані на 
днях.

ТОП 10 найбезпечніших міст світу:
1) Копенгаген; 2) Торонто; 3) Сінга-

пур; 4) Сідней; 5) Токіо; 6) Амстердам; 
7) Веллінгтон; 8-9) Гонконг, Мельбурн; 
10) Стокгольм.

Копенгаген вийшов на перше місце 
завдяки великій кількості парків, зе-
лених насаджень та широкій мережі 
водних шляхів, а також «чітким про-
токолам по COVID-19, довірі громад-
ськості до міської влади і низького рівня 
корупції». Гонконг і Мельбурн набра-
ли однакову кількість балів, посівши                                  
восьме місце у списку.

maximum.fm

 
 

Роботи в саду в жовтні.
Які роботи необхідно зробити в жовт-

ні, щоб сад радував вас великою кількі-
стю квітів у наступному сезоні? Необ-
хідно викопати і покласти на зберігання 
цибулини гладіолуса; посадити спірею, 
якщо ви планували вирощувати в себе 
цей чагарник; викопати і розділити коре-
небульби жоржин і бегоній, а також ко-
реневища канн, і потім відправити їх на 
зберігання до весни.

Якщо ви хочете ранньою весною 
побачити цвітіння гіацинтів, саджати 
їх потрібно в жовтні. В середині осені 
можна саджати тюльпани, садові кон-
валії. У жовтні обрізують і мульчують 
на зиму багаторічні квіти, готують до 
укриття в'юнкі троянди і гортензії. На-
прикінці жовтня сіють у відкритий ґрунт 
насіння однорічників – календули, ро-
тиків, нагідок, аліссума, запашного го-
рошку, китайської айстри, портулаку, 
космеї, волошок, нігелли й ешольції, а 
також таких багаторічників, як гіпсо-
філа, мак, аквілегія, ехінацея, приму-
ла, купальниця, гайлардія, дельфіній                                                                 
і лілійник. 

Догляд за багаторічними квітами в 
жовтні.

Полив квітів. Полив квітів у жовтні 
вже не проводять, зволоження потребу-
ють лише хвойники, для яких насичен-
ня вологою в жовтні – обов'язкова умова 
успішної зимівлі.

Підживлення квітів. Підживлення в 
цей час багаторічним квітам не потрібне 
– вони вже перебувають у стані спокою 
або, у всякому разі, вже готові до нього. 
Останнє удобрення для квітів потріб-
но було внести в кінці вересня. І тільки 
газон із рідкісним травостоєм потребує 
підживлення компостом або перегноєм 
із розрахунку 1-2 кг на м².

Лікарські садові рослини і квіти. У 
жовтні багаторічні рослини потребують 
розпушування ґрунту та прополюван-
ня. Із середини жовтня багаторічники         
починають готувати до зимівлі.

Догляд за однорічними квітами. До-
гляд за квітами в жовтні набагато лег-
ший, ніж улітку: видаляйте навколо них 
бур'яни і розпушуйте ґрунт, ось і весь 

догляд. Коли вони відцвітуть, видаліть 
їх, перекопайте ґрунт, вносячи під пе-
рекопування добрива, і залиште ділянку 
чекати весняної посадки культур, які ви 
намітили на ній вирощувати наступно-
го року. Рослинні залишки однорічни-
ків краще спалити, оскільки в них мог-
ли поселитися шкідники або збудники                
хвороб.

Посадка квітів у жовтні.
У жовтні здійснюється посадка ци-

булинних – тюльпанів, гіацинтів і са-
дових конвалій. До закінчення падо-
листу потрібно посадити спірею, щоб 
вона встигла вкоренитися до морозів. 
У кінці місяця у відкритий ґрунт сі-
ють однорічники календулу, ешольцію, 
запашний тютюн, китайську айстру, 
алісум, портулак, нагідки, ротики. І яко-
мога пізніше, але до того, як промерзне 
земля і випаде сніг, потрібно посіяти 
багаторічники – ехінацею, гайлардію, 
лілійник, орлики, гіпсофілу, примулу,                                              
дельфіній. 

Як посадити квіти.
Цибулинні рослини висаджують за 

встановленою схемою: глибина розта-
шування цибулини в ґрунті дорівнює 
трьом її діаметрам. А відстань між ци-
булинами на клумбі безпосередньо за-
лежить від їхніх розмірів і сорту росли-
ни: що більші цибулини і сорт квітів, то 
більша відстань має бути між екземп-
лярами. Спірею саджають у яму роз-
міром 50х50 см, відстань між кущами                                                 
спіреї дотримується в межах 50-70 см.

Які квіти висаджують у ґрунт восени 
і чому. Насіння квітів сіють неглибоко в 
борозенки, закладають у ґрунт, потім по-
сіви згори мульчують шаром піску або 
тирси, який по весні прибирають, щоб па-
росткам було легше пробитися на світло. 
За зимові місяці насіння пройде в ґрунті 
природну стратифікацію, і навесні ви по-
бачите дружні здорові сходи, які вам за-
лишиться прорідити або розсадити. Відо-
мо, що посаджені під зиму квіти ростуть 
набагато більш міцними і здоровими, ніж 
висаджені навесні, крім того, квіти вес-
няного посіву трохи відстають у розвит-
ку і зацвітають на два-три тижні пізніше,    
ніж посіяні або посаджені восени.

Пересадка квітів у жовтні.
Як і коли пересаджувати квіти. На 

самому початку жовтня пересаджують 
лілії і садові конвалії, поєднуючи цей 
процес із діленням цибулин. У жовт-
ні також розмножують багаторічники і 
чагарники поділом куща з подальшим 
розсаджуванням частинок. У цей са-
мий час потрібно відокремити від ма-
теринської рослини і пересадити на 
постійне місце відсадки чагарників. 
Нагадуємо, що всі висаджені або пере-
саджені квіти потребують обов'язкового                                                
укриття на зиму.

Які квіти викопують у жовтні. Коли 
нічна температура встановиться в ме-
жах 0-3 ºC – зазвичай це трапляється на 
початку жовтня – починають поступово 
викопувати бульби гладіолусів, намага-
ючись завершити роботу до середини 
місяця. Врахуйте, що у здорових гладі-
олусів листя в цей час зелене, якщо ж 
листя пожовкло, то це свідчить про за-
хворювання рослини. Приблизно в цей 
же час викопують жоржини: починати 
роботу краще зранку, щоб до вечора 
бульби жоржин встигли просохнути. Як 
тільки підсохнуть зрізи стебел, буль-
би можна відправляти на зберігання до 
весни. З приходом стійкого похолодання 
потрібно викопати кореневища канн і 
бульбоцибулини ацидантер, монтбрецій 
і бегоній, покласти їх у ящики і помісти-
ти на місяць для просушування в сухе          
провітрюване приміщення.

Обрізування квітів. У жовтні май-
же всі квіти вже відцвіли, тому у таких 
багаторічників, як рудбекія, скабіоза, 
деревій, айстра, астильба, волотистий 
флокс, ехінацея, молочай, півонія, дель-
фіній, монарда, золотарник, гіпсофіла, 
водозбір, волошка, дзвіночок, кореопсис, 
конвалія, ліатріс, лілія і лінхіс, обріза-
ють усе листя і стебла, залишивши над 
поверхнею лише пеньки заввишки до 3 
см. Потім посадки цих квітів мульчують 
компостом або присипають сухою садо-
вою землею.

Як обрізувати декоративні та кві-
тучі чагарники. На кущах троянд вирі-
зують слабкі тонкі пагони, видаляють 
листя, а стебла підгортають. Санітар-
ному та проріджуючому обрізуванню                            
піддають також гортензії і клематиси.

Догляд за квітами після цвітіння. 
Надійне укриття компостом або торфом 
необхідне на зиму геленіуму і бородатим 
ірисам, чиє коріння виступає з-під землі. 
Обов'язкове мульчування компостом або 
торфом ділянок із тими багаторічника-

ми, які ви посадили цієї осені, а зверху 
на мульчу, щоб захистити рослини, які 
поки не мають кореневої системи, укла-
дають ялинове гілля. Не вкривають на 
зиму дрібноцибулинні мускарі, крокуси, 
пушкінії, білоквіткові і шахові рябчики 
та проліски – вони досить холодостійкі, 
щоб зимувати лише під шаром мульчі з 
торфу, суміші землі, перегною, компосту 
і торфу або просто садової землі. А ось 
голландські цибулинні – тюльпани, лі-
лії і нарциси – поверх мульчі вкривають 
ялиновим гіллям, на яке накидають плів-
ку, а зверху на неї – зрізане бадилля бага-
торічників або суху траву. Таке укриття 
захищає цибулини не тільки від морозу, а 
й від гризунів. Через гризунів зимуючі в 
саду цибулинні не можна вкривати соло-
мою. Взагалі ж укривають багаторічни-
ки ближче до кінця жовтня, коли встано-
виться холодна погода. Волотисті флокси 
засипають відром сухої землі, змішаного 
з перегноєм, і цього буде достатньо для 
гарної зимівлі і рясного цвітіння в на-
ступному році. Не потрібно обрізати сте-
бла флоксів, залиште їх під шаром землі 
з перегноєм – навесні їх легше буде ви-
явити. Сухою землею потрібно присипа-
ти обрізані на зиму старі кущі півоній, а 
молоді можна нічим не вкривати. Осно-
ви кущів жимолості каприфоль, гортензії 
і клематисів теж засипають ґрунтом, су-
хим листям або торфом, пагони знімають 
з опор і укладають на землю без укриття 
– достатньо буде зимового снігу. Аконіт, 
золотарник, доронікум, вероніка, очиток, 
багатоквітковий і кипарисовий молочаї, 
видові герані, лілійники і багаторічні во-
лошки зимують узагалі без укриття. гор-
тензія: посадка і догляд, вирощування 
в саду, видів У жовтні мульчують ґрунт 
також навколо декоративних чагарників 
і дерев, використовуючи для цього пе-
регній. В'юнкі троянди в жовтні високо 
підгортають землею, знімають з опор і 
пригинають до землі. Врахуйте, що на 
укладання здерев'янілих гілок дорос-
лого куща вам може знадобитися час, 
оскільки пригинають кущ до землі по-
етапно: нахиляють доти, поки гілки не 
чинитимуть опору, і в цьому положенні 
кущ фіксують, через день-другий повто-
рюють спробу нахилити кущ настільки, 
наскільки рослина дозволить, і знову 
фіксують положення – і так доти, доки 
кущ на ляже на підстилку з ялинового 
гілля. Вкривати в'юнкі троянди потріб-
но, коли настануть справжні холоди –                                               
в листопаді. 

floristics.info

В середині осені, у розпал падолисту, в районах із прохолодним кліматом 
садовий сезон уже добігає кінця. У більш теплій місцевості квітникарі ще 
мають час дати лад своєму квітникові та підготувати його до настання 
холодів, адже після зими настане весна, а добрий господар готується до неї                                                                                                                                        
з осені. 
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

услуги

куплю

продам
Двухкомнатную КВАРТИРУ. 099-683-78-14.  
Очень теплую четырехкомнатную КВАРТИРУ.  Новую ДАЧУ, 

500 у. е. + документы. 050-708-41-67.
ДРОВА колотые с документами на провоз, ПРЕСС для вина. 

066-039-00-02.
БЫЧКА (10 дней). 099-97-75-186.
Молодые КУСТИКИ ЕЖЕВИКИ сорта Торнфри (круп-

ноплодный, высокоурожайный), КУСТИКИ черноплодной                   
МАЛИНЫ. 050-256-12-14.

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

СЕНО. 1,75 грн. 066-31-32-595.

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.

СРОЧНО требуется ВОДИТЕЛЬ на молоковоз с. Колядовка. 
З/п стабильная и актуальная 050-285-61-39.

Требуется БУХГАЛТЕР со знанием 1С. 095-49-50-353. 

работа

ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА. 050-704-33-18.
КРС. 099-005-75-77.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт. 
Обслуживание. 099-336-87-79.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТ всех         
производителей. Гарантия. 095-470-64-66.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования семье Стри-
жебык Петра Павловича по случаю невосполнимой утраты –           
преждевременной смерти жены, матери 

СТРИЖЕБЫК Валентины Николаевны
(13.02.1962 г. – 18.10.2021 г.).

Как трудно подобрать слова, чтоб ими нашу боль измерить.      
Не можем в смерть твою поверить, ты с нами будешь навсегда.

Кумовья, крестные.

Адміністрація, педагогічний колектив та ветерани педагогічної 
праці Новоайдарської обласної санаторної школи співчувають 
рідним та близьким з приводу смерті ветерана педагогічної праці 
ВОЙТИК Людмили Степанівни.

Вічна і світла пам’ять!

Колектив Новоайдарської дитячої школи мистецтв 
висловлює щирі співчуття учню Афанасівському Іллі, 
його батькові Афанасівському Сергію та братові з при-
воду непоправної втрати – смерті матері та дружини –                                                                                  
АФАНАСІВСЬКОЇ Юлії Олександрівни.

Служба порятунку
закликає громадян

не провокувати
пожежі в екосистемах!

 
Шановні громадяни!
Служба порятунку закли-

кає усіх суворо дотримувати-
ся правил пожежної безпеки 
та не провокувати пожежі у                    
природних екосистемах!

Перш за все, не слід розво-
дити відкритий вогонь у лі-
совій зоні, а також залишати 
недопалки та сірники на сухій        
трав’янистій підстилці.

Категорично заборонено ви-
палювати сміття та рослинні 
залишки!

Закликаємо громадян 
дотримуватись
правил безпеки

під час виявлення
вибухонебезпечних

предметів

Пам'ятайте!
Розмінуванням, знешкоджен-

ням або знищенням вибухо-
небезпечних предметів за-
ймаються тільки підготовлені 
фахівці-сапери, допущені до 
цього виду робіт.

Категорично забороняється:
- торкатися предмету                      

і пересувати його;
- користуватися засоба-

ми радіозв’язку, мобільни-

ми телефонами (вони можуть                    
спровокувати вибух);

- заливати його рідинами, за-
сипати грунтом або чимось його 
накривати;

- торкатися підозрілого при-
строю та здійснювати на нього 
звуковий, світловий, тепловий 
чи механічний вплив, адже 
практично всі вибухові речо-
вини отруйні та чутливі до 
механічних, звукових впливів            
та нагрівання.

При виявленні вибухових 
пристроїв телефонуйте 101 або 
102.

Пожежна безпека
при користуванні

електрообігрівачами

З настанням заморозків 
більшість з нас повстають пе-
ред проблемою опалення сво-
го житла. Заради забезпечення 
себе теплом і комфортом ми 
починаємо використовувати 
опалювальні прилади: електро-
обігрівачі, печі, каміни. У резуль-
таті різко збільшується кількість                                                        
пожеж.

Якщо для обігріву будинку 
ви плануєте використовувати 
електрообігрівачі, то:

Основні запобіжні заходи 
і правила пожежної безпеки 
при експлуатації електричних 
та нагрівальних приладів, що           
використовуються у побуті:

- нагрівальні прилади дозво-
ляється встановлювати тільки 
на негорючі підставки; 

- забороняється залишати 
без нагляду включені електро-   
прилади; 

- не варто вмикати в одну 
розетку одночасно декілька     
електроприладів; 

- необхідно спостеріга-
ти за щільністю контактів у 
місцях приєднання прово-
дів приладів до вилки, клем                                        

між собою тощо;
- забороняється користувати-

ся саморобними нагрівальними 
приладами.

У разі виникнення пожежі – 
телефонуйте «101»!

Пам’ятайте, що користува-
тися несправним обігрівачем        
ні в якому разі не можна!

Опалювальний сезон! 
Обігрівайтесь безпечно!

Найбільше пожеж трапля-
ється на початку опалюваль-
ного сезону, коли після довгої 
перерви не всі димарі та печі 
готові до навантаження. Як по-
казує досвід, найбільш дієвим 
способом уникнення трагедій 
є елементарне дотримання гро-
мадянами правил пожежної              
безпеки. 

Тож, щоб не допустити по-
жежі, варто пам’ятати кілька       
основних правил:

- не користуйтеся піччю, в 
якій утворилися тріщини;

- не паліть груби і печі з       
незакритою топкою;

- не використовуйте для роз-
палення пічок легкозаймисті 
речовини;

- не залишайте доглядати      
за пічним опаленням дітей;

- не розміщуйте меблі      
ближче 1 метра до печі;

- не залишайте поблизу      
легкозаймисті речі;

- регулярно проводьте ре-
візію печі і негайно усувайте     
несправності.

Не забувайте, що лише до-
тримання правил пожежної 
безпеки допоможе врятувати 
людські життя та матеріальні 
цінності від зазіхань вогняної 
стихії!

Щастинське
районне управління

ГУ ДСНС України
у Луганській області.

Числобус

Расставьте заданные числа в сетке кроссворда.
Некоторые цифры уже стоят на своих местах.

101, 110, 121, 136, 139, 211, 218, 253, 317, 322, 580, 585, 811, 986, 
1178, 1216, 1398, 1611, 1712, 1732, 1755, 1765, 1799, 1817, 1856, 1871, 
1875, 1880, 1881, 1891, 2064, 2195, 2383, 2788, 2997, 3087, 3174, 4848, 
5006, 5649, 5961, 6306, 6732, 6860, 7321, 7369, 7398, 7403, 8330, 9308, 
9563, 9854, 28880, 28964, 31411, 32659, 38893, 67290, 81828, 88161, 
248643, 418368, 899620, 912218, 4274818, 8907310.

считать недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК і ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО на 

ім’я ТЕПЛЯКОВА Олексія Євгеновича, 09.02.1981 р. н., вважати                 
недійсними.
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17 октября
отметила свой День рождения

МИЩЕНКО Надежда Константиновна!

И исполнения всех до одного желаний,
И мира, радости, покоя и тепла!

Желаем жить с улыбкой, без разочарований,
Пусть светит солнце ярко-ярко и всегда!

Муж, сын, дочь, внуки.

21 октября
отметила свой

юбилейный
День рождения
СТАРЧЕНКО

Тамара Николаевна!

Любимая мамоч-
ка и дорогая бабуш-
ка, поздравляем тебя                    
с юбилеем!

Желаем тебе много 
сил и энергии, желаний 
и возможностей, пре-
красного настроения, 
внутренней гармонии и огромных сил на всё, 
что задумала, чего ещё не успела сделать. Пусть 
будет крепким твое здоровье, счастливым взгляд                                                
и добрым сердце.

Мы тебя очень любим, ценим и бережем!                   
С Днём рождения, родная!

С уважением и любовью,
дочери Ирина и Нина,

зятья Петр и Александр, внуки Дмитрий, 
Юлия, Анастасия, правнук Даня.

Ответы на задания, опубликованные в № 42
Японский кроссворд Ключворд

Когда-то в селе Спеваковка Счастьинского 
района в сельском ДК по выходным показыва-
ли кино. Самым любимым был фильм «Весна 
на Заречной улице». Вот с него и решили начать 
работу мини-кинотеатра участницы Клуба актив-
ного долголетия «ЗлатоСтар». Они с большим 
удовольствием посмотрели фильм на большом 
экране, негромко подпевая любимым артистам. 

Долго ещё потом пили чай и решали, какой фильм 
посмотреть в следующий раз. Впечатлений, ко-
нечно, масса. Любимый фильм, знакомые люди 
рядом, возможность пообщаться и получить 
положительные эмоции – это уже очень много                                              
значит.

 Просмотр фильма стал возможен благо-
даря проекту «Клубы активного долголетия» 

Общества Красного Креста Украины при 
финансовой поддержке Международного                               
Комитета Красного Креста в Украине.

Но это еще далеко не все приятные и хо-
рошие новости из клуба активного долголетия 
села Спеваковка. Здесь постоянно проходят 
интересные занятия по рукоделию, на кото-
рых участницы клуба делятся с подругами 
своим мастерством, или волонтеры Юлия Ря-
боконь и Елена Воронкина, научившись чему-
то сами, с удовольствием обучают новому 
делу своих подопечных. 

Как здорово, когда есть возможность уз-
навать о новых видах рукоделия. Вот и наши 
участницы Клуба активного долголетия 
«ЗлатоСтар» села Спеваковка Счастьинско-
го района на одной из встреч учились де-
лать броши из фетра. Поначалу казалось, 
что ничего не получится. Но к концу встре-
чи каждая из участниц сшила прекрасное                                                                
украшение.

Результат действительно впечатляет. Ка-
кие же умницы волонтеры и участники клу-
ба! Сколько новых талантов открыли. С них 
точно стоит брать пример и использовать 
свободное время с пользой, создавая такую                                                                            
красоту!

Ю. РЯБОКОНЬ, Е. ВОРОНКИНА,
волонтёры.

22 октября. 16-й лунный день, убывающая 
Луна в знаке Телец.

Шестнадцатые лунные сутки — это время 
освобождения от забот, они созданы для того, 
чтобы мы, наконец, расслабились и с облегче-
нием выдохнули. Сегодня очень светлый, добрый 
и позитивный день. 

23 октября, 17-й лунный день, убывающая 
Луна в знаке Близнецы.

Семнадцатые лунные сутки дарят нам неверо-
ятную внутреннюю свободу – радуемся и ликуем, 
и верим в то, что вместе с нами веселятся и Луна, 
и все планеты. Этот день будто говорит – забудьте 
печали и «оторвитесь» по полной программе. 

24 октября, 18-й лунный день, убывающая 
Луна в знаке Близнецы.

Восемнадцатые лунные сутки – это время 
подсказок и озарений. Не стоит надеяться, что 
Луна возьмет всё под контроль, мы должны про-
явить самостоятельность и разобраться в себе,                      
и в сложностях окружающего мира. 

25 октября, 19-й лунный день, убывающая 
Луна в знаке Близнецы.

Девятнадцатые лунные сутки можно назвать 
временем проверки на прочность. Луна не будет 
испытывать нас просто так, однако расслаблять-
ся не нужно – именно сегодня Вселенная захочет 
узнать: а заслуживаем ли мы дары, которыми нас 
осыпали в предыдущие лунные дни? 

26 октября, 20-й лунный день, убывающая 
Луна в знаке Рак.

Жаль, что мы не птички, ведь в двадцатый 
лунный день всё складывается настолько удачно, 

что нам только крыльев и не хватает. Но душа 
может порхать и без дополнительных атрибутов –            
сегодня день озарения и вдохновения. 

27 октября, 21-й лунный день, убывающая 
Луна в знаке Рак.

Настоящее всегда зависит от прошлого, а 
значит двадцать первый лунный день можно 
назвать днем переосмысления. Конечно, мы не 
станем изобретать машину времени, чтобы вер-
нуться назад и исправить кое-какие ошибки, но 
ведь будущее в наших руках, и начнем делать 
его лучше именно сейчас – в двадцать первый                          
лунный день. 

28 октября, 22-й лунный день, убывающая 
Луна в знаке Лев.

Двадцать вторые лунные сутки  – это время 
мудрости и духовного поиска. Мы выходим на 
финишную прямую и пытаемся завершить дела, 
разобраться с проблемами и достичь внутренней 
гармонии. 


