
30 СЕРПНЯ 2019 р.
№ 45 (10285)

Згідно розпорядження голови районної ради від 23.08.2019 року           
№ 61 «Про скликання двадцять шостої сесії Новоайдарської районної 
ради сьомого скликання» 12 вересня 2019 року о 10:00 в залі засідань 

районної ради відбудеться двадцять шоста сесія Новоайдарської 
районної ради Луганської області сьомого скликання.

5890 першокласників 
Луганщини почнуть навчання 
у 2019-2020 навчальному році. 
Всього  в області сформовано 

330 перших класів.

 

До школи готові?

День знань

Шановні 
вчителі, викладачі, 

учні, студенти 
та батьки Новоайдарщини!

Новоайдарська районна державна адміністрація та 
районна рада щиро вітають вас із Днем знань – уро-
чистим святом, яке завжди означає відкриття нової, 
осяйної і часто нелегкої дороги до знань, до нових 
звершень, до самостійного життя. 

Цей день хвилюючий і незабутній своєю атмосфе-
рою, барвами осінніх квітів і, звичайно, закличним 
першим дзвоником, що пролунає в кожному серці 
радісним настроєм, вірою в завтрашній день та в успіх 
розпочатих справ.

Особливо хочемо привітати зі святом дорогих 
першокласників. Нехай перші ваші кроки дорогою 
Знань стануть міцною основою подальшого навчання.

Усім, хто в цей День прийде до навчальних закладів 
здобувати знання, бажаємо успіхів, натхнення, жаги 
до знань та нестримної волі до перемоги.

Щира вдячність вам, дорогі педагоги, за самовіддану 
працю та бездоганне виконання такої відповідальної 
місії, як виховання підростаючого покоління.

Зичимо всім миру і злагоди, невпинного руху вперед, 
успішного здійснення всіх планів та задумів. Нехай 
підґрунтям щасливого життя  будуть міцне здоров’я, 
особисте щастя, терпіння і мудрість, натхненна думка 
та щирі почуття.

З новим навчальним роком!

В. о. голови районної         Голова районної
держадміністрації           ради
т. В. НОВИКОВА.             В. В. МАКОГОН.

 

     День підприємця

Шановні 
підприємці району!

Від імені Новоайдарської районної державної 
адміністрації та районної ради прийміть вітання з 
професійним святом – Днем підприємця!

Запровадження цього свята на державно-
му рівні – це визнання тієї ролі, яку відіграють 
підприємництво і приватна ініціатива у розвит-
ку вітчизняної економіки, встановленні ділових 
зв’язків із зарубіжними партнерами, залученні 
інвестицій. Ні для кого не буде секретом, що 
підприємці є головною рушійною силою будь-якої 
економіки.

Висловлюємо кожному з вас глибоку вдячність за 
те, що у не простих умовах сьогодення своєю напо-
легливою працею, активною громадською позицією 
ви забезпечуєте добробут не тільки власних родин, 
але і створюєте нові робочі місця, активно сприяєте 
вирішенню актуальних проблем економіки району 
та України загалом.

У цей урочий день бажаємо вам міцного здоров’я, 
нескінченної ділової енергії для втілення но-
вих бізнес-проектів, подальших успіхів у 
підприємницькій діяльності, її розвитку на благо і 
процвітання незалежної України!

 В. о. голови районної      Голова районної
 держадміністрації      ради
 т. В. НОВИКОВА.            В. В. МАКОГОН.

 

24  серпня  у  Сєвєродонецьку  на  
площі Перемоги відбулись урочистості, 
присвячені 28-й річниці Незалежності 
України. До прямої телевізійної 
трансляції загальнонаціональних 
заходів у Києві доєдналися міста 
України. Привітав українців зі свя-
том Президент Володимир Зеленський. 
«Знаєте, колись мене запитали: а за що 
ти любишУкраїну? Я люблю Україну, 
бо я тут народився, люблю наш пра-
пор і радію, коли він переможно май-
орить. Я люблю наш гімн, бо це – наш 
найголовніший хіт! Бо яку ще пісню так 
знає і так співає кожен з нас? Я люблю 
нашу землю, бо кожен куточок України 
– це велика сім’я, – наголосив Володи-
мир Зеленський. – Ми різні. Але єдині. 
Мусимо бути єдині, бо тільки тоді – ми 
сильні. Зрозуміти, що розраховувати 
маємо тільки на себе. Не сваритися через 
минуле, а об’єднатися заради майбутньо-
го. Україномовні та русскоговорящие, 
незалежно від віку, статі, віросповідання 
– бути єдиним народом. Не на плака-
тах, не в гаслах, а ось тут. У кожного в 
серці. Ми повинні рухатися вперед, ра-
зом будувати країну, разом робити не-
можливе і кожного ранку казати собі: «Я 

українець». І я можу все!» Наприкінці 
виступу Володимир Зеленський наго-
лосив: «І сьогодні Україна відзначає 28-
му річницю Незалежності. За ці роки ми 
зробили найголовніше. Ми їх примножи-
ли. Зберегли незалежність і свободу. І бе-

режемо сьогодні. Хтось – ціною власної 
свободи, а хтось – ціною власного жит-
тя. У цей важливий день ми віримо, що в 

українському календарі скоро з’явиться 
інша, не менш знакова дата. Конкретне 
число і місяць – неважливі. Бо це буде 
день, коли настане мир».

Вітаючи мешканців Луганщини 
зі святом,  голова Луганської ОДА – 
керівник обласної ВЦА  Віталій Ко-
марницький підкреслив: «Протягом 
десятків років багато хто казав, що 
Незалежність ми здобули занадто легко. 
Але про це могли заявити тільки ті, хто 
не знає історії України – багатовікового 
прагнення нашого народу до самовиз-
начення. Ціну Незалежності ми з вами 
зрозуміли у 2014 році: тисячі загиблих, 
десятки тисяч зруйнованих будинків, 
мільйони покинувших свої оселі, – 
сказав він, звертаючись до жителів 
області. – Це завелика плата. Але тим 
цінніша наша Незалежність. Щиро 
вдячний українським воїнам та право-
охоронцям, які боронять рідну землю». 
В цей день знані жителі Луганщини та 
військовослужбовці отримали державні 
нагороди та обласні відзнаки.

Крім того, відбулись старти забігу на 
честь загиблих героїв «Шаную воїнів, 
біжу за Героїв України», а також зма-
гання зі спортивного орієнтування у 
форматі CITY RACE організувала гро-
мадська організація «Клуб спортивного 
орієнтування «СЄВЄР».

Чудово був представлений  Новоай-
дарський район на виставці майстрів де-
коративно-ужиткового мистецтва. Рай-
онний краєзнавчий музей підготував 
цікаву експозицію, на якій гідно вигля-
дали вишиті сорочки та рушники знаних 
майстринь Алли Анатоліївни Сорокіної 
та Віри Митрофанівни Лебедєвої. 

До речі, про Новоайдарщину та її та-
ланти було сказано багато добрих слів. 
Особливу увагу приділено Баранячим 
Лобам – візитивці нашого краю, та За-
служеному майстру з села Гречишкіне 
Олександру Романенку.

За участь у виставці музей нагород-
жено Подякою.
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На центральній площі Но-
воайдару  під звуки Держав-
ного Гімну України відбулося 
урочисте підняття Державно-
го Прапора України. В. о. го-
лови Новоайдарської районної 
державної адміністрації Тетяна 
Новикова, голова Новоайдарської 
районної ради Віктор Макогон та 
голова Новоайдарської селищної 
ради Ігор Шопін привітали 
мешканців та гостей селища зі 
святами, після чого всі присутні 
вшанували пам'ять загиблих за 
незалежність України хвилиною 
мовчання та покладанням квітів 

до Братської могили та пам’ятного 
знаку воїнам АТО, загиблим в Но-
воайдарському районі.

В Новоайдарському районному 
Будинку культури, де зібралися 
мешканці та гості селища, 
відбувся святковий концерт. Під 
час офіційної частини урочистих 
зборів в. о. голови Новоайдарської 
РДА Тетяна Новикова та го-
лова Новоайдарської райради 
Віктор Макогон вручили грамоти 
працівникам району, що вже бага-
то років працюють на благо нашої 
Батьківщини. Окрім цього урочи-
сто був вручений нагрудний знак 
Почесного громадянина Новоай-
дарщини Олександру Калмикову.

За вагомий особистий внесок 
у справу розбудови незалежної 
української держави, актвну гро-
мадянську позицію та з нагоди 
28-ї річниці незалежності України 
Грамотою Новоайдарської район-
ної державної адміністрації та 
Новоайдарської районної ради 
нагороджені: Марина Адоні-
на – директор Новоайдарсь-
кого територіального центру 
соціального обслуговування, 
Володимир Гайворонський – 
керівник ВЦА сіл Трьохізбенка, 
Кряківка, Лобачеве, Лопаскине та 
Оріхове – Донецьке, Володимир 
Єкатеринін - керуючий виробни-
чим підрозділом «Новоайдарсь-
кий переробний комплекс ПрАТ 
«Агротон», Світлана Клімкова 
– в.о. керівника ВЦА м. Щастя, 
Юрій Константінов – керівник 
ВЦА с. Кримське, Ірина Красно-
щокова – директор ТОВ «Вісник 
Новоайдарщини», Микола Лисен-
ко – військовий комісар Новоай-
дарського військового комісаріату, 
Борис Сафонов – директор ВП 
«ЛУГАНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕК-
ТРИЧНА СТАНЦІЯ ТОВ «ДТЕК 
СХІДЕНЕРГО», Олег Супрун – 
головний лікар КЗ «Щастинська 
міська лікарня», Євген Туркін – 
начальник Новоайдарського РВ 
ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій 
у Луганській області.

Гарний настрій присутнім по-
дарували виконавці та творчі 
колективи Новоайдарського рай-
ону: Ольга Рубан, Юлія Крох-
мальова, Катерина Кулінченко, 
Евгенія Гречишкіна, дитячий ан-
самбль «Фейєрверк»,  вокально- 
інструментальний ансамбль «Ай-
дар» та вокальне тріо «Айдарія».

В цей же день  в місті  Щасті,  
на площі Миру,  також відбулись 
святкування, в яких взяли участь, 
в. о. голови Новоайдарської 
райдержадміністрації Тетяна Но-
викова, голова Новоайдарської 
районної ради Віктор Макогон, 
в.о. керівника ВЦА міста Щастя 
Світлана Клімкова,  керівники 
та представники підприємств, 

організацій та установ Щастя, 
прикордонники, містяни.

Урочистості розпочалися цере-
монією підняття Державного  
Прапора.   

Місто в цей день при-
ймало друзів. Миколаївський 
військовий оркестр 406-ї окремої 
артилерійської бригади ім. гене-
рала-хорунжого Олексія Алмазова 
ВМС ЗСУ, на чолі із військовим 
диригентом майором Віталієм 
Мацюком, подарував чудову кон-
цертну програму. Військовий 
оркестр задав не тільки настрій 
урочистої події, але й здивував 
місцевих жителів та гостей міста 
різноманіттям репертуару. 

Про значення цього голов-
ного свята нашої держави для 
кожного громадянина говори-
ла  в.о. керівника ВЦА міста 
Щастя Світлана Клімкова. Осо-
блива подяка була висловлена 

співробітникам відділення поліції 
№ 1 міста Щастя та 32 ДПРЧ. 

Роман Таранюк від імені 
компанії ДТЕК та Луганської ТЕС 
також привітав усіх щастинців 
та висловив надію на подальший 
розвиток міста, його економічну 
стабільність та посилення 
енергетичної галузі.

Військових оркестрантів змі-
нили творчі колективи Палацу 
культури та рок-гурт «Осколки». 
Вони щиро  подарували мешкан-
цям Щастя та його гостям свою 
творчість та натхнення.

Несподіванкою став подару-
нок від бердянських волонтерів, 
який передали представники  
щастинського волонтерського 
руху «ЩастяГуртом» місцевим 
бібліотекам - популярні сучасні 
книги для дорослих та дітей.

naydar-rada.gov.ua
schastye-rada.gov.ua

 

23 серпня відбулись районні 
урочистості.

Не стала виключенням виставка 
«З Україною в серці», присвячена 
Дню Незалежності України, яка від-
крилась в музеї напередодні свята. 
Як ми вже повідомили у минулому 
номері, ця виставка не тільки про-
демонструвала ближче таланти ба-
гатьох майстрів Новоайдарщини, а 
ще й дала змогу майстрам з різних 
населених пунктів району позна-
йомитися та поспілкуватися один з 
одним.

А які ж роботи милували око на 
виставці? Це нові та вже знайомі 
картини художника-аматора Воло-
димира Олександровича Кравченка. 
Практично всі картини, представле-
ні на виставці, зображують неймо-
вірну природу рідного краю, його 

тваринний світ. Вражає, як худож-
нику вдається змалювати наймен-
ші деталі. Наприклад, на картині 
«Утро туманное» напрочуд гарно 
промальований туман. Він ніби тут, 
поруч з тобою, і варто тобі зробити 
лише крок, ти станеш єдиним ці-
лим з ним. А ось на картині «Это их 
волчья ночь»  вовки так майстерно 
зображені, що ми навіть бачимо їх 
дихання на морозі. Багато картин 
автор присвячує зображенню коней: 
«Шалопаи», «Весна в Стрелецкой 
степи», «Золото Слобожанщини». 

Відвідувачі мали змогу розди-
витися й одну з улюблених картин 
художника, яка має назву «Рыжая 
бестия».

Не залишив нікого байдужим 

«Чарівний дивосвіт» майстрині 
Тетяни Костянтинівни Іконнікової, 
що теж був представлений персо-
нальною виставкою. Майстриня 
вражала своїми, без перебільшення, 
ювелірними роботами. Яка тонка 
вишивка хрестиком! Справді юве-
лірна, бо ж практично неможливо 
відрізнити, де «лице», а де ізнанка. 
Ось весільний рушник, вишитий 
за всіма правилами та канонами: 
кожна зі сторін, чоловіча та жіноча, 
оздоблені по-своєму, правильний 
надпис «Щасливої долі». І все це 
рукодільниця склала сама - й схему, 
й узор. 

Для оздоблення однієї з компо-
зицій макраме вона попросила про 
допомогу свою сестру Ірину Кос-
тянтинівну, яка зробила гарні квіти 
у стилі канзаші. Тож композиція 
вийшла ніжною й витонченою. 

Викликає щирий захват багато-
гранність талантів Тетяни Костян-
тинівни. Вона власноруч створює 
мереживо, вишиває стрічками, в’я-
же крючком, робить макраме, за-
ймається джутовою філігранню… 
Всього й не перелічити. Навіть 
дрібницям вона приділяє величезну 
увагу. Не можна відвести погляду 
від хитрого павучка, який пліте па-
вутиння й ловить довірливих мух, 
від мушлі з перлиною… Це неве-
личкі композиції, але такі щирі та 

правдиві, що не задивитися просто 
неможливо. Власне, як і на вишиті 
картини, які завдяки майстерності, 
терпінню та таланту майстрині, її 
здатності відчувати та розкривати 
сутність зображення  стають об’єм-
ними, мають 3D-ефект.

Окреме місце на виставці посі-
ла «Творча майстерня Терцентру», 
де також було представлено велику 
кількість гарних талановитих робіт 
Марини Адоніної, Оксани Котової, 
Надії Котової, Тетяни Лебедєвої, Лі-
дії Баркової, Ніни Волошиної, Раїси 
Тіханової, Олександра Заїки, Ната-
лії Авілової.  Розмаїття талановитих 

робіт просто вражає: складні орі-
гамі, вишиті рушники та картини, 
роботи у техніці валяння шерстю. 
Кожна – неповторна й оригінальна. 
Привернув увагу присутніх тріптіх 
– вишиті бісером квіти. Це роботи 
Л.Т. Баркової.

Розповідати можна ще довго, 
адже талантів наших земляків не 
перелічити. Та якщо у вас є мож-
ливість, обов’язково завітайте до 
музею, переконайтеся в цьому 
самі  та насолодіться цією красою                  
на власні очі.

М. ТИХОНОВА. 
Фото О. ЧАСНИКОВ.

Відвідувач музею – не лише пасивний споглядач. Завдяки но-
вим інтерактивним формам роботи, які впроваджують музейні 
працівники, ми маємо можливість подорожувати у часі та 
просторі, відкривати нові імена. Переходячи з одного музейного 
залу до іншого – гортати сторінки історії, беручи участь у музей-
них заходах – занурюватись у коловерть яскравих подій.

Музей гостинно відчиняє двері для дорослих і дітей, захоплю-
ючи перших цінністю музейних раритетів, других – чарівністю і 
таємничістю світу старовини та новими цікавими формами робо-
ти. Виставкова діяльність краєзнавчого музею зацікавлює значне 
коло відвідувачів і з кожним разом набуває більш широкого масшта-
бу, стає джерелом поповнення фондів музею творами художників і 
майстрів народного мистецтва Новоайдарщини.
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День знань
Перший дзвінок 2019 в Україні 

традиційно продзвенить в біль-
шості шкіл 1 вересня, а ось на 
уроки школярі вийдуть 2 вересня, 
в понеділок. Однак, з ініціати-
ви адміністрацій окремих шкіл, 
святкова лінійка до Дня знань 
може пройти і 2 вересня разом із 
першим навчальним днем. 

Що зміниться 
з 1 вересня у школах
Вступ до першого класу без 

співбесіди
Конкурсний набір дітей до пер-

шого класу скасовується.  Тепер 
першокласники будуть зарахова-
ні до шкіл за їх місцем реєстрації, 
незалежно від того, спеціалізова-
на ця школа або загальноосвітня.

До школи без форми
У наступному навчальному 

році скасовується обов’язкова 
шкільна форма. Такий Указ видав 
Президент України Володимир 
Зеленський у червні.

До школи у світловідбиваючо-
му жилеті

У силу вступає нове правило: 
учні 1-4 класів зобов’язані но-
сити світловідбиваючі жилети в 
темний час доби по дорозі в шко-
лу і додому.

Електронний учнівський кви-
ток

Усі школярі, замість звичайних 
учнівських квитків, отримають 
нові — електронні. Це дозволить 
батькам відстежувати переміщен-
ня дитини по місту за допомогою 
спеціального додатку, а школярам 
уникати черг у метро.

Нові форми 
індивідуального навчання

Батьки школярів зможуть ско-
ристатися всіма видами індиві-
дуальної форми навчання – сі-
мейною (домашньою) освітою, 

екстернатом або педагогічним 
патронажем. Вони передбачають 
більш гнучкий спосіб навчання 
і дозволяють створити індиві-
дуальну освітню траєкторію під  
потреби кожної окремої дитини. 

У повідомленні зазначається: 
«Одним з важливих принципів 
Нової української школи є дити-
ноцентризм і орієнтація на потре-
би кожного окремого учня. Для 
того, щоб сучасна освіта могла 
відповідати на будь-які суспіль-
ні запити, ми пропонуємо майже 
десять способів її отримання. 
Наприклад, в червні вступило в 
силу положення про інституційну 
форму отримання загальної се-
редньої освіти, яким закладають-
ся нові підходи до роботи вечір-
ніх шкіл, запускається механізм 
мережевого навчання, чого не 
було раніше. Зараз вступає в силу 
нова редакція Положення про ін-
дивідуальну форму здобуття за-
гальної середньої освіти. Тепер 
батьки зможуть вибирати спосіб 
і форму навчання дитини, орієн-
туючись на її потреби і здібності. 
Вони також зможуть брати участь 
у формуванні навчального плану 
або програми, якщо мова йде про 
дитину з особливими освітніми 
потребами», – зазначила Міністр 
освіти і науки Лілія Гриневич. 

Раніше дитина могла навча-
тися за індивідуальною формою 
виключно за наявності поважних 
причин. Дозвіл на таке навчання 
обов’язково повинно надати міс-
цеве управління освіти. Відте-
пер зарахування (перехід) учня 
на будь-яку з індивідуальних 
форм не потребує додаткового уз-
годження. У Положенні детально 
розписано, як має бути організо-
ване навчання для кожної з форм. 

 enovosty.com

Вчителям 
піднято зарплати

Вчителям в Україні підвищать 

зарплату вже з 1 вересня - ставки 
піднімуть на 10 % тим педагогам, 
чиї посадові оклади не підросли 
в минулому році. Відповідну по-
станову Кабміну буде реалізова-
но за рахунок уже затвердженого 
фонду зарплати без компенсацій 
місцевим бюджетам. У липні 
було передбачено підвищення 
зарплат у розмірі 20-70 % для 
вчителів, працівників вузів та  
вихователів дитячих садків.

Також для працівників педаго-
гічної сфери погодили формуван-
ня 7 підгруп, для науково-педаго-
гічних працівників - 5 підгруп, 
а для наукових працівників – 4 
підгруп. У кожної підгрупи буде 
своя тарифна сітка оплати праці.

Молодші вихователі дитсад-
ків у 2020 році отримуватимуть 
оклад у розмірі 6369 гривень. 
Досвідчений вихователь дитсад-
ка (оклад + 30% доплати і 10% 
надбавки за престижність) з 2020 
року почне отримувати 9100   
гривень.

Молодий вчитель (оклад +     
10 % за престижність + 20 % за 
перевірку зошитів) - 7643 гривні. 
Досвідчені вчителі вищої кате-
горії, які зараз отримують 8182 
гривні, будуть отримувати не 
менше 10500 гривень.

Керівники гуртків позашкіль-
ної роботи, які зараз отримують 
4173 гривні, почнуть отримувати 
5781 гривню.

Без конспектів 
і планів

Згідно  з Новою інструкцією 
діловодства у закладах освіти, 
кількість документів для запо-
внення вчителями скоротить-
ся на 20 %. Календарно-тема-
тичне та поурочне планування 
здійснюється вчителем у до-
вільній формі, у тому числі 
з використанням друкованих 
чи електронних джерел тощо. 
Формат, обсяг, структура, зміст 
та оформлення календарно-те-
матичних планів та поурочних 
планів-конспектів є індивіду-
альною справою вчителя. Вста-
новлення універсальних у ме-
жах закладу загальної середньої 
освіти міста, району чи області 
стандартів таких документів є 
неприпустимим.

 
Графік шкільних 
канікул в новому 
навчальному році

Згідно з рекомендаціями МОН 
осінні канікули плануються в пе-
ріод з 28 жовтня по 3 листопада, 
зимові - з 23 грудня по 7 січня, 
весняні - з 23 по 29 березня. Літ-
ній відпочинок у школярів трива-
тиме з 1 червня по 31 серпня.

Додатковими вихідними бу-
дуть: 14 жовтня - День захисника 
України; 25 грудня - католицьке 
Різдво; 8 березня - Міжнародний 
жіночий день; 19 і 20 квітня - Ве-
ликодні свята; 1 травня - День 
праці; 9 травня - День перемоги 
над нацизмом у Другій світовій 
війні.

Згідно з Законом про освіту, 
загальна тривалість канікул у 
школах не повинна перевищу-
вати 30 днів. Крім цього, кожен 
навчальний заклад самостійно 
встановлює графік канікул у 
школах.

Приводом для додаткових ка-
нікул може служити зниження 
температури повітря на вулиці 
більш ніж до -25. Також забо-
роняється проводити навчання 
в приміщеннях, де температура 
повітря нижче +18. У разі захво-
рювання понад 25 % учнів від 
загальної кількості, в школі може 
бути оголошено карантин.

rbc.ua

Окремі уроки 
може проводити 

не вчитель
У рамках мережевої форми 

навчання окремі уроки зможе 
проводити гурток чи організація. 
Завдяки такому підходу хочуть 
вирішити проблему нестачі про-
фільних вчителів.

Оголошення оцінок 
школярів

Вчителям заборонять ого-
лошувати на весь клас оцінки 
учнів. Безпосередньо на уроці 
вчитель може загальними фра-
зами оцінити відповідь учня, але 
оцінку в балах повинен вистав-
ляти у щоденник на перерві або 
після уроків в індивідуальному 
порядку.

Школи без 
дощок пошани

У школах більше не буде до-
щок пошани відмінників у нав-
чанні. Діти різні, і здібності у 
них теж різні – хтось кращий у 
спорті, хтось - у співах, кожен  
талановитий по-своєму.

Нове меню в їдальні
До кінця 2019-2020 навчально-

го року КМДА планує перевести 
усі столичні школи на мульти-

профільне меню. Ціна за обід не 
зміниться, продукти залишаться 
тими ж, але тепер обід в їдальні 
буде нагадувати шведський стіл, 
де учні зможуть самі обирати, що 
з’їсти сьогодні.

Реформа 
програми ЗНО-2020 з 

української літератури 
і новий предмет 

для старшокласників
Змін торкнулась і застаріла 

програма з літератури - деякі 
твори вирішили прибрати і до-
повнити новими. А учні 10-11 
класів відтепер будуть вивчати             
фінансову грамотність.

 newsonline.in.ua

Перелік обов’язкових 
щеплень

 
МОЗ наголошує, що ст. 15 ЗУ 

«Про захист населення від інфек-
ційних хвороб» передбачає, що 
дітям, які не отримали щеплень 
за Національним календарем, 
відвідувати заклади освіти не 
дозволяється. Якщо в дитини є 
протипоказання, їй надається від-
повідна довідка на підставі даних 
обов’язкового медичного про-
філактичного огляду дитини за 
участю лікаря-педіатра та інших           
лікарів-спеціалістів.

Якщо дитині не роблять ще-
плення через світогляди батьків, 
вони мають право обрати альтер-
нативну форму навчання дитини: 
дистанційну чи індивідуальну. 
Діти до 6 років повинні мати ще-
плення проти гепатиту В, туберку-
льозу, кору, паротиту та краснухи, 
дифтерії, правця, кашлюку, поліо-
мієліту та Хіб-інфекції. У 6 років 
дітям роблять ревакцинацію про-
ти дифтерії, правця, поліомієліту, 
кору, краснухи та паротиту.

Еспресо.TV
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З вітальним словом до гостей та учас-
ників звернувся директор Департаменту 
міжнародної технічної допомоги, інно-
ваційного розвитку та зовнішніх зносин 
Денис Денищенко, радниця ПРООН з 
питань примирення та соціальної єдності 
Анна Борова та голова Громадської орга-
нізації «Асоціація бджолярів Луганщини         
«Медова Артіль» Антон Михеєв.

Денис Денищенко налогосив: «Сьо-
годні кожен з нас стає свідком створення 
нового унікального майданчику, «інстру-
менту» задля промоції Луганської області, 
який допоможе зняти стереотипи, поєдна-
ти зусилля всіх для створення позитивного 
іміджу області».

У заході взяли участь бджолярі облас-
ті, творці декоративно-ужиткового мис-
тецтва, вихованці Кремінської спеціалі-
зованої школи-інтернату, Попаснянського 
районного центру соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів «Лелека», Гірської облас-
ної спеціальної загальноосвітньої шко-
ли-інтернату, Асоціації громадських ор-
ганізацій осіб з інвалідністю Луганської 
області.

На фестивалі відбулося ознайомлення 
містян та гостей з брендом Луганської об-
ласті #Луганщинамоя. Діти та дорослі ак-
тивно брали участь у вікторинах «Моя Лу-
ганщина», безкоштовних майстер-класах. 
Не обійшлося без спортивних забав, а саме 
гри в баскетбол завдяки ГО «Громадський 
дім», а також всіх запалив майстер-клас 
зі степ-аеробіки від волонтерського руху 
«Щастя ГуртОм» та пісні у виконанні       

пісенного гурту «Надія» з м. Золотого.
Протягом фестивалю діяла фотозона з 

неперевершених виробів з дерева майстра 
Романенка Олександра Івановича.

Звичайно, на участі у фестивалі нашо-
го земляка, мешканця села Гречишкине, 
Заслуженого майстра України ми й зупи-
нимось докладніше. Олександр Іванович 
Романенко – постійний та бажаний учас-
ник творчих заходів та фестивалів різних 
рівнів, його роботи – знані та впізнавані 
далеко за межами рідної України.

Мабуть, ні для кого не буде новиною, 
що фотозона з чудовими витворами мисте-
цтва, оформлена майстром та його вірною 
супутницею, дружиною Ольгою Іванів-
ною, не залишила байдужим ні малих від-
відувачів виставки, ні дорослих. Це дійсно 
була казкова фотозона, що залишилась на 
тисячах світлин усміхнених мешканців та 
гостей Сєвєродонецька. 

«Коли ми запитали, що саме організато-
ри хочуть бачити на фотозоні, у виставці, 
- розповідає Ольга Іванівна, - мені відпо-
віли: щоб було «ах!». Тож це «ах» ми й по-
старались відтворити. Сподіваємось, у нас 
все вийшло».

І в цьому можна не сумніватися ні кра-
пельки! Мабуть, біля дерев’яних скуль-
птур за весь час роботи виставки не було 
ні на хвильку порожньо та тихо. Завжди 
купа бажаючих зробити фото на пам'ять. 
Ось двійко маленьких активних дівчаток 
«подружилися» з велетнем-крокодилом 
та вирішили посидіти на ньому. А ось 
інші дітлахи вже обіймаються із зайчика-

ми, байбаками та ведмедиками. Думаєте, 
тільки в малечі є такі казкові фото? Аж 
ось і ні! Дорослі теж не могли втримати-
ся: як пройти повз такої краси і не зробити 
фото. Нехай заздрять ті, кому не вдалося            
побувати тут й помилуватися цією красою!

Фотозона виявилась напрочуд великою. 
Ще б пак! Відразу ж привертав до себе 
увагу  поважний 4,5 метровий дерев’яний 
крокодил, що виглядав точно як живий.

Купа фотографій з так званого «Моста 
дружби», який також справа рук майстра. 
Зайці, ведмеді, раки – цілий зоопарк каз-
кових персонажів! Та й куди ж без тради-
ційних байбаків – символів Луганщини?  
Вони – на своєму почесному місці.

Для творчості талановитого майстра 
Романенка властиві оригінальність та 
свій погляд на світ. Чим довше вдивляєш-
ся в його роботи, тим глибше занурюєш-
ся в його казковий світ. В його роботах є 
життя, настрій. Всі дерев’яні скульптури           
оживають у вправних руках майстра. 

Відвідувачі були одностайні в своїй 
думці: загальне враження – світле та ра-
дісне, ніби дійсно завітав у казку. Добру 
та чарівну. Казкові герої оживають завдяки 
силі таланту майстра. І це дає можливість 
людям відволіктись від буденних проблем 
та поринути у світ добра та краси.

Яка тепла атмосфера панувала на цьо-
му фестивалі! Свій захват фотозоною 
та дерев’яними скульптурами люди ви-
словлювали кількома словами: «Ваша                      
виставка – це справжнє диво!».

М. ТИХОНОВА.

 

Нещодавно у Сєвєродонецьку пройшло велике дійство – перший етнофестиваль «ЛУГАНЩИНА ЄДНАЄ»! Тож знову на нашій 
землі, у краю творчості та патріотизму, заграв веселковий водограй  талантів, світла і добра.

Захід відбувся за ініціативи Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин, 
Громадської організації «Асоціація бджолярів Луганщини «Медова Артіль» за фінансової підтримки Програми розвитку ООН.

Каждый человек по-своему переживает 
стрессовые ситуации, приспосабливается 
к длительному стрессу. Если переживаний 
много, и они очень сильные, возможно на-
копления стресса. Это может проявляться 
в различных формах, например, трудно-
стях со сном, тревоге, страхах, ухудшении 
отношений с окружающими, состоянии                                 
здоровья и т. д.

Чтобы поддержать себя (и своих близких), 
Вы можете стать участником курса, направ-
ленного на улучшения самочувствия, поиска 
способов восстановления своего состояния. 
Длительность курса – 4-6 встреч, 1 раз в не-
делю. Продолжительность каждой встре-
чи – до 2 часов. Занятия будут проходить в                  
Центре психосоциального сопровождения 
г. Счастье. Эта уникальная возможность до-
ступна всем жителям бесплатно в рамках 
проекта «Поддержка лиц, пострадавших 
вследствие конфликта в Украине».

В этот курс может быть включен прото-
кол G-TEP (Джи-ТЕП) – специальный ме-
тод групповой работы EMDR (Е-М-Ди-Ар). 
Он рекомендован Всемирной организацией 
здравоохранения для снижения последствий 
влияния травматических событий на чело-
века. Этот метод - один из инновационных 
способов преодоления стресса и травмати-
ческого опыта. В Украине еще не так мно-
го специалистов, которые им владеют, но в 
Центре психосоциального сопровождения                                                              
г. Счастье Вы уже можете воспользоваться 
такой услугой. Такой протокол особенно мо-
жет быть полезен тем, кто подвергался опас-
ности или непосредственной угрозе смерти, 
угрозе серьезного ранения, сексуальному 
насилию или угрозе насилия. Например, не-
счастные случаи с тяжелыми последствиями, 
сексуальное или физическое насилие, напа-
дение вооруженных людей, удержание в за-
ложниках, похищение людей, пожар, выявле-
ние мертвого тела, обстрел, внезапная смерть 
близкого человека.

Протокол используется для того, чтобы за 
короткое время (от 1 до 4-х встреч) умень-
шить стрессовое напряжение, стабилизиро-
вать психологическое состояние, повысить 
психологическую устойчивость к стрессам                  
в будущем.

Ждем Вас по адресу: ул. Центральная, 
11/6. Дополнительная информация и запись в 
группу по тел.: 0662354033.

Все услуги Центра психосоциального со-
провождения обеспечиваются бесплатно 
для клиентов при поддержке Министер-
ства иностранных дел Германии, Malteser 
International и Мальтийской службы помо-
щи Украине - Львов, который реализует ГО 
«Украинская Ассоциация специалистов по 
преодолению последствий психотравмирую-
щих событий» Психологическая Кризисная 
Служба.
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Останнім часом в Україні почастішали випадки 
отруєння грибами. Аналіз випадків отруєнь грибами  
свідчить, що більшість отруєнь обумовлені вживан-
ням пластинчатих отруйних грибів (насамперед, блі-
дої поганки), які помилково сприймаються за їстівні 
печериці та сироїжки. Отруєння також можуть спри-
чинити їстівні гриби, які не пройшли належної тер-
мічної обробки або виросли на забруднених територі-
ях чи уздовж швидкісних трас. Адже бліда поганка у 
багатьох регіонах просто не росте, наприклад, на пів-
дні, проте основні масові отруєння реєструють саме 
там. Нерідко отруюються грибами, які більшість дос-
відчених грибників спокійно кладуть до кошиків. По-
милитися ж вони можуть, якщо збирають дуже моло-
ді плодові тіла, коли ще не проявилися морфологічні 
ознаки. Наприклад, збирають сироїжки, а серед них 
може заховатися бліда поганка, яка ще не розкрилася 
і зовні їх нагадує. Тоді її можна помилково зірвати. 
Немало випадків, коли хворі потрапляли до лікарень 
після споживання голубінок, глив, сироїжок, синяків, 
парасольок тощо. Необхідно правильно підготувати 
гриби до споживання. Багато пацієнтів стверджують, 
що варили гриби довго. Однак, важливо не трива-
ле варіння, а декілька разів зливати відвар, бо він є 
найнебезпечнішим (щонайменше тричі, через кожні 
півгодини варіння), а лише після того продовжити   
готувати страви.

Симптоми грибного отруєння різні:
1. Характерні ознаки отруєння - нудота, блювота, 

біль у животі, розлад шлунку, підвищення темпе-
ратури тіла - з'являються через 30-60 хвилин після 
вживання неякісних страв зі сироїжок, недоварених 
осінніх опеньків, сатанинських грибів, несправжніх 
дощовиків. Такі отруєння здебільшого не призводять 
до летальності, однак можуть мати серйозні наслідки 
для системи травлення, тому легковажити не можна.

2. Симптоми отруєння - галюцинації, розлад або 
втрата свідомості, порушення дихання та серцевої 
діяльності - з'являються через пів-дві години після 
вживання червоних мухоморів, волоконниць, отруй-
ні речовини яких вражають нервову систему. Люди-
на захлинатиметься від нападів сміху і потерпатиме 
від галюцинацій. Може навіть знепритомніти. Якщо 
постраждалому не надати медичну допомогу у перші 
години, то врятувати його життя складно.

3. Найбільш отруйними є токсини блідої поганки, 
мухоморів білого і смердючого, сморжів і деяких ін-
ших грибів. Підступність їх у тому, що отрута, потра-
пивши до шлунку, протягом тривалого часу (до 3-ох 
діб) може не викликати жодних симптомів. Ознаки 
отруєння можуть проявитися лише тоді, коли у шлун-
ку не залишиться жодного сліду від грибів, а людина 
вже й забуде, що їх їла. Запаморочення, нудота, силь-
на спрага, судоми, посиніння губ, нігтів, похолодіння 
рук та ніг - все це виникає, коли отруйні речовини 
досягнуть мозку. До смертельно небезпечних грибів 
належить і свинушка тонка, яка росте під Києвом, і 
багато прихильників «лісового м'яса» полюбляють її 
їсти. Однак, цей гриб надзвичайно небезпечний. Він 
спричиняє в окремих людей сильну алергічну реак-
цію, що призводить до захворювання крові. При отру-
єнні людина може померти за два тижні. Зараз цей 
гриб занесено до світового списку смертельно отруй-
них. Отруєння цими неїстівними грибами переважно 
є смертельним, навіть при своєчасному зверненні за 
медичною допомогою. Смертельною вважається на-
віть мінімальна доза отрути. Тому обов'язково треба 
мити руки після дотику до грибів. Немало випадків, 
коли отрута передавалась на інші продукти через не-

миті руки. Найбільше насторожує медиків те, що по-
стійно серед отруєних грибами хворих є діти, навіть 
однорічного віку, врятувати їх вдається дуже рідко. 
Також слід пам'ятати, що страви з грибів важкі для 
перетравлення. Їх не повинні вживати діти, люди з за-
хворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки 
чи з хронічними захворюваннями інших внутрішніх 
органів.

Щоб не отруїтися дикорослими грибами:
1. Краще відмовтеся від споживання дикорос-

лих грибів, як від продукту взагалі, а споживайте 
штучно вирощені печериці, гливи, купуючи їх в                            
магазинах.

2. Не купуйте гриби на стихійних ринках чи у про-
давців на автошляхах. Безпечніше купувати гриби на 
стаціонарних ринках, де вони проходять відповідний 
контроль.

3. Якщо Ви все ж відправились до лісу збирати 
гриби, то обов'язково врахуйте наступне:

Ніколи не кладіть у кошик грибів, яких не знаєте; 
остерігайтеся пластинчатих грибів.

4. Не збирайте старих, перезрілих або дуже мо-
лодих грибів, у яких нечітко виражені морфологічні 
ознаки, а також тих, що ростуть поблизу швидкісних 
трас чи на радіаційно забруднених територіях.

5. Під час посухи грибів краще не брати взага-
лі. У спекотну погоду змінюється обмін речовин в             
організмі гриба, він втрачає воду, накопичує токсини.

6. Уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як 
починати готувати страву або робити заготівлі.

7. Не вживайте сирих грибів.
8. Відібрані гриби спочатку промийте та відваріть 

декілька разів у підсоленій воді (не менше трьох)  
протягом 30 хвилин.

9. Готові страви з грибів зберігайте на холоді             
в емальованому посуді, але не більше доби.

10. Гриби - не дитяча їжа, тому не давайте гриб-
них страв малолітнім дітям. Не можна вживати грибів    
вагітним та жінкам, що годують груддю.

11. Ніколи не застосовуйте «домашніх» методів ви-
значення отруйності грибів з використанням цибули-
ни або срібних ложок - вони помилкові. Срібло темніє 
від взаємодії з амінокислотами, які є й у їстівних, і в 
отруйних грибах, а колір цибулі змінюється під впли-
вом ферменту тирозинази, який також міститься в 
усіх грибах.

12. Якщо після вживання грибів почуваєтесь по-
гано чи помітили нездорові ознаки у своїх близь-
ких (нудота, блювота, головний біль, галюцинації,         
біль у животі):

- негайно викликайте «швидку допомогу». До її 
приїзду промийте шлунок 1-2 л розчину марганцівки 
або сольового розчину, можна зробити очисну клізму. 
Пийте багато рідини.

- навіть при полегшенні стану обов'язково            
зверніться до найближчої лікувальної установи.

- недоїдених грибів не викидайте. Їх аналіз до-
поможе лікарям швидше визначити вид отрути,                  
яка потрапила в організм.

Ніякого самолікування! Бо чим більше токсинів 
потрапить у кров, тим важчим буде перебіг отруєн-
ня. В зарубіжних країнах отруєння дикорослими 
грибами трапляються рідко, оскільки люди майже не 
збирають грибів у лісах. Тож, щоб бути спокійним 
за себе і свою родину, краще споживати печериці                                      
та гливи, вирощені у теплицях.

Н. ЯКИМЧУК, начальник Новоайдарського 
районного управління Головного управління

Держпродспоживслужби в Луганській області.

 

Для зменшення обсягів використання природного газу ДТЕК 
Луганська ТЕС о 01:00 25 серпня перейшла на роботу одним 
енергоблоком. Незважаючи на роботу в режимі одного блоку 
станція, як і раніше, продовжує нести навантаження в 140 МВт. 
Стабільність енергопостачання регіону збережеться.

Через блокування поставок вугілля на станцію з боку РФ з 29 
липня ДТЕК Луганська ТЕС перейшла на спалювання природно-
го газу для виробництва електроенергії. Це дозволило забезпечи-
ти стабільні поставки електроенергії жителям Луганської області 
і уникнути валових відключень в регіоні.

Однак, собівартість виробництва електроенергії на газі істот-
но перевищує максимальні ціни на електроенергію на ринку. У 
ДТЕК Луганської ТЕС немає необхідних ресурсів для закупівлі 
газу за ринковими цінами.

Питання енергопостачання Луганської області - це питання 
національної енергетичної безпеки України, тому рішення щодо 
стабілізації ситуації має прийматися на державному рівні. Єди-
ний вихід на даний момент - Постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни про зниження ціни на газ для станції до рівня, який покриває 
цінові обмеження на ринку електроенергії.

Станом на сьогоднішній день Постанова КМУ про зниження 
ціни не прийнята. У зв'язку з цим для економії природного газу 
ДТЕК Луганська ТЕС змушена була перейти на роботу одним 
енергоблоком.

Ми повідомили НЕК Укренерго, Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України та Луганську обласну державну 
адміністрацію про перехід станції на одноблочний режим роботи.

ДТЕК Луганська ТЕС - єдине джерело енергопостачання для 
1 млн жителів Луганської області, які проживають на терито-
рії України. З об'єднаної енергосистеми України по ланцюжку 
повітряних ліній 110 кВ можна забезпечити для області лише              
80 МВт. У разі зупинки Луганської ТЕС на контрольованій 
території Луганської області виникне дефіцит потужності в                              
140-220 МВт. Близько 1 млн жителів області можуть залишитися                               
без електрики.

energo.dtek.com

 
 

Міністерство охорони здоров’я України пропонує жителям тим-
часово окупованих територій захистити себе і своїх дітей від 10 
небезпечних хвороб – безоплатно отримати щеплення, гарантовані         
державою для кожного, на підконтрольних територіях.

Отримати щеплення можна за Календарем профілактичних ще-
плень, що захищають від туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, каш-
люка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи,     
епідемічного паротиту. 

Хто може вакцинуватися безоплатно
Підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом і педіатром 

і отримувати повний перелік послуг первинної медичної допомоги 
безоплатно можуть:

- громадяни України;
- іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на 

території України;
- особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують    

додаткового захисту.
Не має значення, де ви прописані або постійно проживаєте. Ви 

можете обрати будь-який медичний заклад, розташований на підкон-
трольних територіях. Перелік усіх закладів можна переглянути на 
онлайн-мапі на сайті Національної служби здоров’я.

 
loga.gov.ua
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Овен. Начало осени идеально 
подходит для романтических зна-
комств, так как перед очарованием 
и обаянием Овнов никто не сможет 
устоять. Поэтому этому знаку Зо-
диака нужно ловить момент, – оди-
нокие могут закрутить служебный 
роман даже с тем, о ком только 
грезили в своих снах. А вот тех, кто 
состоит в браке, ожидает сюрприз, 
– любимый человек сделает все для 
того, чтобы Овны не скучали. Нала-
дятся отношения и со старшим по-
колением. Во второй декаде месяца 
этот знак много времени проведет 
в размышлениях, и в итоге найдет 
ответы на самые сложные и глубо-
кие вопросы. Конец месяца ознаме-
нуется фурором на профессиональ-
ном поприще – можно готовиться к  
новой должности.

Тельцам несказанно повезет, 
причем, во всех жизненных сферах. 
Деньги просто сами поплывут в 
руки, а значит, можно будет позво-
лить себе отправиться в небольшое 
путешествие, о котором так давно 
мечтали.

Отдых и новые впечатления бла-
гоприятно отразятся и на личной 
жизни этого знака. Стоит обратить 
внимание на поведение детей-по-
дростков, у них есть какой-то план, 
который может не понравиться кон-
сервативному Тельцу.

На профессиональном попри-
ще все идеально – представителей 
знака ценят коллеги и уважает на-
чальство. В сентябре можно рас-
считывать на прекрасное состояние 
здоровья, однако о регулярных за-
нятиях спортом не стоит забывать.

Близнецы будут строить много 
планов, но в итоге осуществится 
лишь их малая доля. Причина это-
го – постоянные сомнения о выгоде 
начатого дела.  Начало осени может 
принести одиноким представите-
лям этого знака любовный роман 
с иностранцем,    возможно, он и 
станет причиной переезда в ско-
ром будущем в другую страну. Тем, 
кто уже состоит в отношениях, в 
сентябре стоит задуматься о попо-
лнении в семействе, ведь это дав-
няя мечта Близнецов. В сентябре 
нужно внимательнее следить за 
своим здоровьем. Важно заняться 
профилактикой недугов – увлечь-
ся бегом, посещать тренажерный 
зал, а также делать ежедневную                                  
утреннюю гимнастику.

Сентябрь для Раков станет от-
личнейшим месяцем, когда многое 
из запланированного претворится в 
жизнь, а взаимоотношения с родны-
ми и близкими будут гармоничны-
ми.  Звезды советуют обязательно 
составить бюджет на будущее, ина-
че потрачено будет намного боль-

ше желаемого – придется залезть 
в долги. Любовная сфера у этого 
знака в начале месяца будет доволь-
но неопределенной, но буквально 
через две недели у одиноких Раков 
появится перспектива встретить 
свою судьбу, а у семейных – полу-
чить сюрприз от второй половинки 
в виде романтического признания в 
любви.

Для Львов сентябрь станет пе-
риодом романтики и обновления 
отношений: их ждет множество 
сюрпризов интимного характера 
и интересных знакомств, так что 
скучать не придется. У одиноких 
представителей этого знака есть 
шанс встретить свою вторую по-
ловинку. Семейные будут активно 
заняты обустройством своего гне-
здышка – ремонт, обновление ин-
терьера, поездки по строительным 
магазинам, складам мебели. Об-
щие заботы сблизят их с родными 
и близкими, поэтому и отношения 
станут крепче и гармоничнее. На 
работе возможны мелкие неприят-
ности с   коллегами, но эта досадная           
проблема будет быстро решена. 

На Дев накатит непонятная то-
ска, и чтобы восстановить эмо-
циональный баланс, им просто 
необходимо завалить себя тяжелой 
работой. 

В личной жизни представителей 
этого знака Зодиака все складыва-
ется как нельзя лучше. Одино-
ким, желающим закрутить роман, 
представится такая возможность. 
Семейным рекомендуется больше 
времени проводить в общении с 
детьми, которое пойдет не только 
на пользу расшатанной нервной 
системе, но и взаимоотношениям 
со второй половинкой – они станут 
более гармоничными и нежными. В 
первый осенний месяц у Дев могут 
возникнуть небольшие проблемы 
со здоровьем: из-за переменчивой 
погоды появятся головные и ушные 
боли.

Весы столкнутся с дилеммой 
– старые друзья или любимый че-
ловек, из-за чего с последним и 
возникнет конфликт. Однако, это-
го можно не допустить, если по-
звать свою вторую половинку на 
дружескую встречу. Сентябрь бла-
гоприятен для встреч Весов с вли-
ятельными людьми в неформаль-
ной обстановке, – так можно будет 
добиться намного большего резуль-
тата, чем в их кабинетах.

Скорпионы проведут много вре-
мени в заботах о детях, помогая им 
влиться в учебный процесс после 
летних каникул. Однако, о работе 
они тоже не забудут, ведь в начале 
осени у них намечается крупный и 
выгодный проект.

Что касается личной жизни, то 
одиноких Скорпионов ждет слу-
жебный роман, который, возмож-
но, перерастет в брачный союз, 
а семейных – некая неудовлетво-
ренность отношениями с любимы-
ми, но уже к середине месяца 
все наладится – наступит мир и                                    
уверенность в чувствах партнера.

Для Стрельцов сентябрь будет 
насыщенным месяцем в плане об-
щения, которое поможет им добить-
ся высот, как на профессиональном 
поприще, так и в личной жизни. 

Также этот знак ожидает мно-
жество романтических встреч и 
знакомств, однако нужно быть ос-
торожными в выборе партнера, 
иначе можно стать одним из участ-
ников любовного треугольника. 
Семейным Стрельцам звезды реко-
мендуют держать свои эмоции под 
контролем, так как вторая половин-
ка сейчас находится на взводе, – во-
зможен грандиозный скандал.

В первый месяц осени Стрель-
цам необходимо нормализовать 
свой режим питания – ночные пере-
кусы могут привести к серьезным 
болезням сердечно-сосудистой 
системы и ЖКТ.

Козероги не смогут устоять пе-
ред соблазном потратить все нако-
пления на дорогостоящую покупку.  
Приобретение принесет столько по-
ложительных эмоций, что это наве-
дет их на план, где заработать еще 
больше. Есть большая вероятность, 
что они решатся на открытие свое-
го дела, которое в будущем прине-
сет стабильный доход. На личном 
фронте намечаются тоже серьезные 
перемены – пополнение. Новый 
член семьи воссоединит поссорив-
шихся родственников и принесет в 
дом мир и взаимопонимание.

Водолеев ожидает масштабный 
успех по всем направлениям жиз-
ни, кроме карьеры. Здесь их ждет 
разочарование в коллегах, которые 
не встанут на защиту Водолея во 
время нападок начальства.

На личном фронте все прекрасно 
– если Водолеи проявят упорство, 
то симпатичный им человек отве-
тит взаимностью. Семейным нужно 
больше времени проводить в кругу 
дорогих и близких – совместные 
прогулки после работы, ужины с 
родственниками в выходные дни, а 
также шоппинг внесут в отношения 
нежность и любовь.

В финансовом плане у Водо-
леев тоже все прекрасно, однако 
делать незапланированные по-
купки все-таки не рекомендуется. 
В сентябре этому знаку нужно быть 
аккуратнее за рулем, поскольку есть 
вероятность попасть в ДТП.

Для Рыб первый осенний ме-
сяц будет временем побед на про-
фессиональном поприще и вели-
колепно проведенного отдыха. 
Совместить это они смогут благо-
даря своему высокому энергетиче-
скому потенциалу и желанию изме-
нить жизнь к лучшему.

Бизнесменам рекомендуется 
заняться расширением своего биз-
неса, – открытие новых филиалов 
увеличит рост прибыли.

В личной жизни ожидаются по-
ложительные перемены – благодаря 
своему обаянию, Рыбы смогут во 
время случайной встречи покорить 
сердце человека, к которому даже 
не решались подойти, но о котором 
так много думали и мечтали. Се-
мейные организуют незабываемый 
досуг для своих родных и близких, 
а также романтические выходные 
со своей второй половинкой, ко-
торые оживят любовный союз и 
избавят от прежних разногласий.

На смену праздничному, чувственному и любвеобильному ав-
густу идет добропорядочный и чрезвычайно хозяйственный 
сентябрь. Энергия Девы, многократно усиленная прохожде-
нием по знаку сразу четырех планет, на первый план выведет                             
вопросы учебы, здоровья и организации быта.

Ученые из Европейского 
космического агентства (ЕКА) со-
ставили список из десяти косми-
ческих объектов, представляю-
щих для Земли потенциальную 
опасность. Один из них - Асте-
роид 2006 QV89. Сейчас он на-
ходится примерно в 6,7 миллиона 
километров от Земли. Размер его 
составляет 109 метров в длину и 
48,5 — в ширину, что сопостави-
мо с футбольным полем. 

Ранее  вероятность столкнове-
ния астероида с Землей 9 сентября 
оценивалась в 1 к 7300 или даже 
9100. Точно не известно местона-
хождение астероида 2006 QV89 на 
небе. При этом ученым известно, 
где он должен находиться, если 
он лежит на курсе столкновения 

с нашей планетой. Проведя 4 и 5 
июля глубокие наблюдения этой 
довольно небольшой по размерам 
области при помощи телескопа 
VLT, астрономы ЕКА выяснили, 
что астероид в данной области 
отсутствует, следовательно, он не 
столкнется с нашей планетой в 
сентябре этого года.

2006 QV89 уже пролетал мимо 
Земли в 50-х, 60-х, 70-х и 80-х го-
дах, однако рассмотреть его в те-
лескоп астрономам удалось лишь 
в 2006 году когда он сблизился с 
Землей на расстояние в несколь-
ко миллионов километров. После 
2019 года астероид, возможно, 
сблизится с Землей только в 2032 
году.

echno.bigmir.net

 

Расположенный неподалеку от 
нас красный карлик GJ 1061 оказал-
ся окружен системой планет земного 
типа, включая одну, на которой тео-
ретически может развиваться жизнь.

Двадцатая в списке ближайших к 
нам звезд, красный карлик GJ 1061 
расположен от нас на расстоянии  
12 световых годах. Это примерно 
втрое больше, чем до самой близкой 
к Солнцу системе Альфа Центавра, 
у звезд которой уже известны потен-
циально обитаемые планеты. Однако 
GJ 1061 проявляет намного мень-
шую активность — теоретически это 
оставляет больше шансов для разви-
тия возле нее жизни.

GJ 1061 может быть окружена 
системой из как минимум трех пла-
нет массами от 1,4 до 1,8 массы Зем-
ли. Орбиты всех трех пролегают в 
непосредственной близости от звез-
ды, ближе, чем Меркурий  к Солнцу.

Местный год на них длится от 
трех до 13 земных суток. По оценкам 
ученых, температура колеблется в 
пределах, обеспечивающих суще-
ствование жидкой воды — ключе-
вого условия для развития жизни. 
Стоит заметить, что реакции термо-
ядерного синтеза в недрах красных 
карликов, подобных GJ 1061, проте-
кают чрезвычайно «экономично», и 
продолжительность существования 
таких звезд может достигать сотни 
миллиардов лет. С одной стороны, 
это обещает более чем достаточное 
время для развития жизни. С другой 
— активность красных карликов соз-
дает крайне мощные вспышки излу-
чения и потоков частиц, способные 
«стерилизовать» расположенную 
близко планету. Вопрос о возмож-
ности жизни у таких звезд остается                                                                  
открытым.

hvylya.net
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СРОЧНО ДОМ, ул. Айдарская. 
099-00-59-362, 095-64-66-133.

СРОЧНО ДОМ в пгт. Новоай-
дар. Ул. Коваленко, 4. Газ, вода, 
огород 8 соток. Цена договорная. 
095-008-46-17, 050-845-29-85.

ДОМ в пгт. Новоайдар.             
Газифицирован, хозпостройки.       
099-08-028-68.

ДОМ с мебелью. Речка в огоро-
де. 5000 у. е. Торг. 050-243-28-80.

КВАРТИРУ, 099-33-68-779.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. 

066-824-49-52.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в 

центре. 099-05-48-179.
МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ, 

099-96-34-086.
ЩЕНКОВ овчарки (1 месяц, 

мальчики). 095-031-52-10.
ЩЕНКОВ немецкой овчарки. 

050-779-70-49.
КОРОВУ, 095-398-15-34.
ТЁЛОЧКУ, 1 месяц.                     

095-031-85-07.
СКУТЕР Viper Storm-150.   

066-31-32-595.
ПШЕНИЦУ, 3,50 грн./кг.    

Спеваковка. 095-57-13-633.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг, 

066-31-32-595.
УДОБРЕНИЯ сложные, КАС 

азотные, фосфорные - приво-
зим автонормы. 067-90-268-01,                       
066-30-63-606, 095-22-370-72.

продам куплю

Изготовление, 
перетяжка, 

ремонт 
мягкой мебелИ
095-410-86-01, 067-640-64-14.

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

услуги

куплю коРоВ,  
бЫкоВ, Телок, лоШАДей.

095-512-38-39,       098-389-73-47

бУРИм 
СкВАЖИНЫ

диаметр 63-125 
095-052-85-55

ВОСК, МЁД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ОБМЕН ВОЩИНЫ,           
050-704-33-18.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ, ЗАПЧАСТИ к ним. 099-403-15-66.
ШИФОНЬЕР б/у, КОМОД, 099-10-37-133 (с 09:00 до 18:00).

Бурим СКВАЖИНЫ. Диаметр 63-125. 095-678-06-28.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Установка. Ремонт. 066-718-79-40.

УголЬ
Высокое качество.

Доставка
066-928-50-36 
067-729-87-31

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.

аренда
ООО «Айдар-МилаМ» на долгосрочный период снимет                            

ОДНО-, ДВУХ- ИЛИ ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ИЛИ ЖИ-
ЛОЙ ДОМ со всеми удобствами. 050-47-47-758. Елена Григорьевна.

СНИМУ ЖИЛЬЁ в смт. Новоайдар на длительный срок.                              
095-38-49-203.

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.

считать недействительным
Утерянное УДОСТОВЕРЕНИЕ участника боевых действий на 

имя РАДКЕВИЧА Максима Викторовича, 05.07.1988 г. р., считать               
недействительным.

АТЕСТАТ про повну загальну середню освіту ОП АВ № 015226 і 
ДОДАТОК ДО АТЕСТАТА № 015226 на ім’я ВЕРЕТЯННИКОВА 
Олександра Олексійовича вважати недійсними.

ПРОДАЖ КУРЕЙ-НЕСУЧОК
Фермерство продає курей-несучок 

кращих яйценосних порід, 
вирощених на домашніх кормах. 

Доставка безкоштовна.
Тел.: 066 039 95 20, 068 902 33 04

Ботулізм - гостра токсикоінфекція, викликана паличкою 
Clostridium botulinum і її токсином, що міститься в непра-
вильно приготовлених і збережених консервах. Захворюван-
ня реєструється повсюдно, окрім районів вічної мерзлоти. 
Присутність ботулотоксину в харчових продуктах не змінює їх                                                                                   
органолептичних властивостей.

Збудники ботулізму широко поширені в природі. Вегетативні 
форми і спори виявляються в кишечнику різних домашніх і осо-
бливо диких тварин, водоплавних птахів, риб. Потрапляючи у 
зовнішнє середовище (грунт, мул озер і річок), спори довгостро-
ково зберігаються і накопичуються. Практично всі харчові продук-
ти, забруднені ґрунтом або вмістом кишечника тварин, птахів, риб 
можуть містити спори або вегетативні форми збудників ботулізму. 
Проте захворювання може виникнути тільки при вживанні тих, які 
зберігалися при анаеробних або близьких до анаеробних умовах без 
попередньої достатньої термічної обробки. Це можуть бути консер-
ви, особливо домашнього приготування, копчені, в'ялені м'ясні та 
рибні вироби, а також інші продукти, в яких є умови для розвит-
ку вегетативних форм збудників та токсиноутворення. Найчастіше 
реєструються захворювання, пов'язані з вживанням грибів домаш-
нього консервування, копченої або в'яленої риби, м'ясних і ковбас-
них виробів, бобових консервів. Ці продукти частіше викликають 
групові, «сімейні» спалахи захворювань. Якщо інфікований про-
дукт твердофазний (ковбаса, копчене м'ясо, риба), то в ньому мож-
лива, так звана, «гніздова» інфікованість збудниками ботулізму і 
утворення токсинів. Тому зустрічаються випадки захворювання на 
ботулізм, коли не всі особи, які вживали один продукт, хворіють. У 
даний час переважають захворювання, викликані отруєннями ток-
синами А, В або Е. Таким чином, основним шляхом передачі за-
хворювання є харчовий, обумовлений вживанням консервованих у 
домашніх умовах продуктів харчування.

У питаннях профілактики ботулізму основним є дотримання 
чистоти сировини. Тому чим чистіше відмито городину перед кон-
сервуванням, чим ретельніше промита риба перед засолом, тим 
менше ймовірність потрапляння до продукту збудника ботулізму. 
Рибу перед засолом у домашніх умовах необхідно звільнити від 
нутрощів, ретельно промити зовнішню й внутрішню поверхні. 
Гриби складно повністю звільнити від мікрочастинок грунту, тому 
не рекомендується консервувати їх у герметично закритих банках 
у домашніх умовах. При домашньому консервуванні, особливо 
овочів, що містять мало природної кислоти, необхідно додавати за 
рецептурою оцтову, лимонну кислоти, тому що збудник ботулізму 
не любить кисле середовище. Важливо добре стерилізувати бан-
ки й кришки безпосередньо перед закладкою в них продуктів. 
При консервуванні в домашніх умовах, особливо м'ясних і риб-
них продуктів, необхідно проводити тиндалізацію (протягом двох 
діб прогрівати при температурі 100°С 5 хвилин для переходу спор 
у вегетативну форму), після чого простерилізувати консерви при 
температурі 100 °С - не менше 40 - 60 хвилин з подальшою їх гер-
метичною упаковкою. Найменше здуття кришки — причина для 
категоричної відмови від уживання в їжу вмісту даної банки. Та-
кож необхідно категорично виключити придбання виготовлених 
у домашніх умовах консервів, в’яленої, копченої, солоної риби й 
інших продуктів харчування в місцях несанкціонованої торгівлі у 
приватних осіб.  .

У випадку появи симптомів захворювання слід негайно                
звернутися до лікаря.

З метою попередження харчових отруєнь необхідно                                     
дотримуватись наступних рекомендацій: 

- не брати в дорогу та на відпочинок продукти, що швидко           
псуються,

- швидкопсуючі продукти зберігати тільки в холодильнику та 
обов’язково  дотримуватись термінів їх реалізації;

- ретельно проварювати, тушкувати і просмажувати харчові 
продукти, особливо консервовані, безпосередньо перед вживан-
ням. Залишки їжі на наступний день перед вживанням обов’язково 
прокип’ятити чи протушкувати;

- сирі і варені продукти при приготуванні їжі обробляти окремим 
розроблювальним інвентарем (ножі, дошки);

- захищати харчові продукти і продовольчу сировину від                    
випадкових забруднень, зберігати  їх  у закритому посуді;

- не купувати продукти харчування на стихійних ринках з рук у 
приватних осіб.

У випадку виявлення перших ознак харчового отруєння (слабкість, 
підвищення температури тіла, нудота, біль в животі, блювання, про-
нос тощо) не займайтесь самолікуванням, а терміново зверніться до 
найближчої лікувальної установи за допомогою медпрацівників.

Пам’ятайте: хворобу легше попередити, ніж лікувати. Будь-яке 
отруєння не проходить безслідно. Бережіть своє здоров’я і здоров’я 
близьких, а особливо дітей. Прислухайтесь до вищевказаних порад.

Н. ЯКИМЧУК, начальник Новоайдарського 
районного управління  Головного управління

Держпродспоживслужби в Луганській області.                                                    
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1 вересня, неділя
День знань
День підприємця України

2 вересня, понеділок
День закінчення Другої світової війни
День нотаріату

5 вересня, четвер
Міжнародний день благодійності

7 вересня, субота
День воєнної розвідки України

8 вересня, неділя
День пам’яті жертв фашизму
День працівників нафтової,            

газової та нафтопереробної              
промисловості України
День танкіста
Міжнародний день грамотності
Міжнародний день солідарності 
журналістів

9 вересня, понеділок
Міжнародний день краси

10 вересня, вівторок
Всесвітній день запобігання          
самогубствам

11 вересня, середа
Тиждень освіти дорослих

13 вересня, п’ятниця
День комп’ютерника і програміста

14 вересня, субота
Всесвітній день надання першої 
медичної допомоги
День українського кіно
День фізичної культури і спорту 
України

15 вересня, неділя
Всенародний День Батька
День працівників лісу
Міжнародний день демократії

16 вересня, понеділок
Міжнародний день охорони озоно-
вого шару

17 вересня, вівторок
День працівників цивільного        
захисту України (День рятівника)

21 вересня, субота
День винахідника і раціоналізатора 
України
День миру
День фармацевтичного працівника 
України

22 вересня, неділя
День без автомобілів
День машинобудівника України
День партизанської слави України

23 вересня, понеділок
День осіннього рівнодення

26 вересня, четвер
Європейський день мов
Всесвітній день контрацепції

Всесвітній день моря

27 вересня, п’ятниця
Всесвітній день туризму

29 вересня, неділя
Всесвітній день серця
Всеукраїнський день дошкілля
День отоларинголога
День пам’яті трагедії Бабиного 
Яру
Міжнародний день глухих

30 вересня, понеділок
Всеукраїнський День бібліотек
День усиновлення
Міжнародний день перекладача

Народні прикмети
1 ВЕРЕСНЯ. АНДРІЯ    

СТРАТИЛАТА. У цей день  завжди 
тепло. Вітер, що дме з півдня, обіцяє 
добрий урожай вівса.

3 ВЕРЕСНЯ. Якщо цей день 
буде ясний, то слід чекати, що 
ще чотири тижні буде хороша           
погода.

4 ВЕРЕСНЯ. БОГОЛІПА.  
Якщо павутиння прилипає до 
рослин - на тепло.

5 ВЕРЕСНЯ.  Якщо цього дня 
журавлі на південь полетіли - 
зима буде рання. Якщо нема при-
морозків, то не буде і весь місяць.

6 ВЕРЕСНЯ. ЄВТИХІЯ. До-
щовий день - погожа осінь і      
щедрий урожай наступного року.

7 ВЕРЕСНЯ. ВАРФОЛО-
МІЯ. Суша на Варфоломія -                    
гострої зими є надія. Прийшов               
Варфоломій - жито на зиму сій.

10 ВЕРЕСНЯ. МУСІЯ. Почи-
нається дубовий падолист. Якщо 
ж листя ще міцно тримається, то 
зима буде люта.

11 ВЕРЕСНЯ. УСІКНОВЕН-
НЯ ГЛАВИ ІОАННА ХРЕСТИ-
ТЕЛЯ. Це період останніх гроз. 
Як чути грім, то має бути довга і 
тепла осінь.

Журавлі на південь полетіли - 
рання зима буде.

14 ВЕРЕСНЯ. СЕМЕНА. На 
Семена ясно - осінь буде пого-
жою і теплою. На Семенів день 

вітер із півдня - буде зима тепла. 
На Семена багато павутини - 
осінь буде довга та ясна.

День на Семена був з боло-
том - осінь буде дощова; ясним - 
осінь буде з доброю погодою.

17 ВЕРЕСНЯ. ІКОНИ           
БОЖОЇ МАТЕРІ «НЕОПАЛИ-
МА КУПИНА».

18 ВЕРЕСНЯ. ЛИСАВЕТИ. 
Якщо рано пожовкло листя на 
горобині - рання осінь і рання та 
холодна зима.

19 ВЕРЕСНЯ. МИХАЙЛА 
ЧУДОТВОРЦЯ. (ЧУДО АРХИ-
СТРАТИГА МИХАЇЛА). Від 
Михайла починали справляти 
храмові свята, а отже й варити 
питний мед («медовуху»).

21 ВЕРЕСНЯ. ДРУГА ПРЕ-
ЧИСТА. (РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ). Пасічники в 
цей день остаточно втеплюва-
ли на зиму бджолині вулики, а 
власники овець вдруге прово-
дили стрижку. Прийшла Пречи-
ста — на дереві чисто, а прийде           
Покрова — на дереві голо.

 23 ВЕРЕСНЯ. МІНОДОРИ. 
Вітер північно-західний - зима 
буде люта, а південно-східний - 
тепла.

Якщо багато горобини - 
осінь заплаче дощами, а зима                  
морозами.

24 ВЕРЕСНЯ. ФЕДОРИ. По-
чаток затяжних дощів. Всякому 
літові приходить кінець.

26 ВЕРЕСНЯ. КОРНЕЛІЯ 
СОТНИКА. Природа лаштується 
до зимової сплячки. Як Корнелій 
скаже, так зима покаже.

27 ВЕРЕСНЯ. ВОЗДВИ-
ЖЕННЯ. Павутиння стелиться 
повсюдно - до тепла; мало паву-
тиння - на суху осінь. Сире літо, 
а тепла осінь - довгою буде зима.

Бабине літо непогідне -       
осінь суха.

30 ВЕРЕСНЯ - ВІРИ, НА-
ДІЇ, ЛЮБОВІ ТА ЇХ МАТЕРІ              
СОФІЇ.  Жінки з такими іменами 
у цей день пригощали всіх зна-
йомих і родичів гостинцями, а 
натомість їх вшановували добри-
ми побажаннями здоров’я, любо-
ві й щастя на довгі й довгі роки.                                                         
Жінки не починали будь-якої 
важливої роботи.

ukrlegenda.org

На початку вересня         
Україну накриє потужна                                 
магнітна буря. 1 вересня астро-
номи прогнозують магнітну 
бурю першого рівня G1. Згідно 
зі стандартною шкалою NOAA 
(Національна атмосферна адмі-
ністрація США), бурі класу G1 
можуть впливати на енергетич-
ні системи - космічні апарати 
та наземну техніку, а також на 
початок міграцій тварин. Ме-
теозалежні люди можуть від-
чувати головний біль, також у 
період геомагнітних бур можуть 
загострюватися серцево-судин-
ні захворювання. Багато людей   
скаржаться на занепад сил.

6 вересня настрій і стан 
може змінюватися навіть у 
людей із найміцннішим здо-
ров’ям і у тих, хто не є особли-
во чутливим до подібних явищ. 
Особливу увагу необхідно звер-
тати на власне самопочуття тим 
людям, у кого є проблеми з сер-
цем, а також літнім. У будь-яко-
му випадку не забувайте прийма-
ти свої ліки. Крім того, у людей з 
тонкою психічною організацією 

теж може бути не все в порядку. 
Протягом усього дня вони мо-
жуть відчувати напругу, а також 
тривогу або навіть страх. 

26 вересня всім людям, які 
хворіють на хронічні захворю-
вання, необхідно особливо себе 
берегти. Краще прийняти від-
повідні ліки, щоб дещо полег-
шити самопочуття. В цей день 
погано себе можуть відчувати 
діти, тому батькам рекоменду-
ється бути з ними поруч. Вплив 
на людину можуть надати навіть 
самі незначні фактори, навіть 
якщо людина абсолютно здоро-
вий. Крім того, очікуйте, що у 
вас можуть виникнути головні 
болі, а також підскакувати поч-
не тиск. У деяких людей може 
спостерігатися таке явище,                 
як прискорене серцебиття.

Несприятливі дні для ме-
теочутливих людей у вересні 
цього року відзначаються на-
ступними датами: 14, 22, 24, 28 
вересня. Найбільш безпечними 
фахівці визнали такі дні: 5, 7, 12, 
19 вересня.

riara.com.ua 

У вересні ліс рідше, а           
пташиний голос тихіше.

У вересні літо закінчується і 
осінь починається.

У вересні днем погоже, але 
вранці негоже.

У вересні мужика не хата 
гріє, а ланцюг (обмолот хліба).

У вересні вогонь і в полі, і в 
хаті.

У вересні одна ягода, та й та 
– гірка горобина.

У вересні синиця просить 
осінь в гості.

Листопад – вересню онук, 
жовтню син, зимі рідний           
батюшка.

Понеслися вітерці з півночі, 

ай да вересень!
Вересень — вечір року.
Вересень — пора мокро 

погодна, але понад інших –          
родюча.

Вересень без плодів не буває.
Вересень каптан з плеча   

зриває і одягає кожух.
Вересень червоне літо про-

воджає і золоту осінь зустрічає.
Вересень побагрил болота — 

іній овес молотять.
Вересень птахів в дорогу   

погнав.
Холодний вересень, але      

ситий.

vidpoviday.com

 


