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Луганська ООПП
«Наш край»

1. Шахов С. Є.
2. Помазан М. О.

3. Воронкіна В. М.
4. Павлова О. В.

5. Зеленський Б. М.
6. Корж О. Л.

7. Калмиков С. О.
8. Чурсіна О. С.

Луганська ОО ПП 
«Слуга народу»

1. Духан Ю. В.
2. Прасол О. А.
3. Колосов С. О.
4. Говтян В. В.

5. Труняков С. М.
6. Артьомова О. В.
7. Бочаров О. М.

Луганська РО ПП 
«Опозиційна платформа - 

за життя»

1. Косов О. І.
2. Звєрєв Г. Г.

3. Краснопольська А. С.
4. Якимчук В. І.

5. Дегтярьов В. І.
6. Беспятова Ю. І. 

7. Ліннік В. В.
8. Лазарєв Є. О.

9. Звєрєв Г. Р.

Луганська ОО 
ПП ВО «Батьківщина»

1. Кішкінова О. М.
2. Коробка О. В.

Всього 26 осіб.

Кількість виборців, включених 
до списків виборців на виборчих 
дільницях – 12639.

Кількість виборців, які отри-
мали виборчі бюлетені, – 4418.

Кількість виборців, які взяли 
участь у голосуванні, – 4418.

cvk.gov.ua

Депутатами Новоайдарської селищної ради обрано

Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что началась подпис-
ная кампания на 2021 год. Стоимость годовой подписки составляет 360 гривень,                       
полугодовой подписки – 200 гривень, подписки на месяц – 40 гривень.

И, конечно же, приятная новость: для «годовых» подписчиков на «ВН» 
сохраняются льготы – вы можете БЕСПЛАТНО подать в газету одно                                                                   
объявление, поздравление и т. д. в течение 2021 года.

Оформить подписку можно в редакции или в отделении «Укрпочты».

Внимание, розыгрыш! Для тех наших подписчиков, КТО ОФОРМИТ 
В РЕДАКЦИИ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ ДО 15 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, МЫ                                                     
ПРОВЕДЕМ РОЗЫГРЫШ подарков и сувениров!

Сделайте подарок своим близким!

   

Шановні працівники сільського господарства!
Сердечно вітаємо вас із професійним святом!

Відзначення Дня працівників сільського господарства - це визнання звитяжної 
хліборобської праці на благо рідної країни, рідного краю, це хвала мозолястим рукам селян,                                                                                 
які знають справжню ціну хлібу!

Нам відомо, як нелегко сьогодні працювати на землі. Але лише завдяки вашій наполегливій 
праці та умілому господарюванню досягнення в сільському господарстві останніх років ста-
ють загальновизнаними. Це завдяки сільським трудівникам полиці наших магазинів все більше 
і більше наповнюються високоякісними українськими продуктами, а в кожній українській оселі                                           
є і хліб, і до хліба.

Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ваші ниви, хай втілюються в життя 
ваші плани, задуми та сподівання на радість вашим рідним, на благо розквіту рідного краю та 
піднесення добробуту всього українського народу. Хай обходять вас стороною природні стихії, а 
ваші родини живуть у сімейному затишку, щасті, благополуччі та при доброму здоров'ї! Бажаємо 
вам, хто присвятив своє життя рідній землі, працювати так само наполегливо і самовіддано, 
не опускаючи рук, і щиро радіти плодам своєї праці, як радіємо ми їм. Нехай ваші зусилля завж-
ди увінчуються вражаючими результатами, нехай посухи та зливи минуть ваші угіддя, а вро-
жай перевищує ваші найсміливіші задуми. Спасибі вам за нелегку, потрібну всім нам працю!                                                                
З Днем сільського господарства!

З повагою – колектив редакції «Вісник Новоайдарщини».
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– Підпали? Я вам скажу свою 
суб'єктивну думку. Ось ця «зрадофільна» 
тема про те, що підпали відбувалися, щоб 
приховати рубки – це марення сивої ко-
били, – почав бесіду керівник обласної 
адміністрації. – Тому що коли ліс згорів, 
стало набагато краще видно, де прово-
дилася вирубка. Розумієте, стоять про-
сто голі стовбури, і видно неозброєним 
оком... Тому що поки ліс – це хвоя (а у 
нас хвоя, в основному), то ці голки закри-
вають все стіною…

– Це зрозуміло, але ми ж зараз гово-
римо про перемир'я на лінії розмежу-
вання. Чи вважати спроби окупантів 
підпалювати ліс і траву його порушен-
ням, і наскільки все було серйозно?

– З приводу підпалів. Так, дійсно, 
є кілька факторів. Один із серйоз-
них – пожежі на «російській» стороні 
(окупованій військами РФ – ред.). Дійсно, 
в районі Мілового вітер погнав вогонь 
на нашу територію. Там не було якоїсь 
катастрофи, але пожежа була. У нас же в 
дев’яти районах одночасно горіло. У пер-
ший день було зафіксовано 146 пожеж.

Що стосується Станиці, там два фак-

тори можна відмітити. Перший – це з 
непідконтрольної території заходили 
пожежі. Реально у них там 120 пожеж було 
зафіксовано. І друге – ну, були провокації. 
Дійсно, намагались підпалювати, ми про 
це знаємо. Вони ловили вітер, який віяв 
у наш бік, підпалювали в себе, а вітер 
ніс вогонь до нас. А розвертається вітер 
– і несе в їхню сторону. Це жах взагалі. 
Я був у Муратовому (Новоайдарський 
район, підконтрольна територія – ред.). 
Вітер – 30 метрів за секунду, за пів години 
тричі поміняв напрямок на протилежний. 
А 30 метрів на секунду і вогонь – це як 
піроліз. Випалює все смугами. У нас же 
були випадки, коли, припустимо, два бу-
динки згоріли, поруч стоїть цілий, потім 
знову згорілий. Це не тому, що пожежні 
встигали щось загасити (хоча вони на-
магались заливати водою вцілілі доми). 
Вони приїжджали, а вітер – як у трубі…

Плюс є людський фактор. Є покази 
свідків; поліція з ними розбирається. Ре-
ально – люди палять траву на подвір’ях. 
Або поза своїм обійстям. От вони все 
згрібають, підпалюють…

Я особисто спілкувався з людьми, 

тому можу стверджувати стовідсотково 
достовірно. Кажуть: «Ну, так, зібрали ми 
траву, палки, гілля. Куди ж його вивозити 
– вирішили спалити. Воно горіло, а вітер 
почав розносити вогонь по траві. Поки 
ми самі намагались загасити, його роз-
несло так, що без пожежних уже впора-
тися стало неможливо. І понесло на ліс».

Коли вітер піднімав угору вогонь… 
Так звана верхова пожежа – це жахіття. 
От, дивіться…

(Сергій Володимирович відкрив відео 
на екрані свого смартфона. Видовище 
дійсно не для чутливих людей: ліс палає 
якимось фіолетовим вогнем, а понад 
лісом, у почорнілому небі кілька метрів 
вище соснових крон – окремий вогонь. 
Кадри цілком гідно виглядали б у яко-
мусь фільмі-катастрофі).

Сьогодні можна почути: «От, пожежні 
погано спрацювали, не так гасили, не те 
гасили…». Люди просто не розуміють, 
що таке стихія. Вітер піднімав вогонь на 
30 метрів угору. Як це погасити?!

Порівняльна табличка

Очільник області повідав про ще одну 
особливість недавньої пожежі, яку мож-
на пов’язати, окрім усього, і з режимом 
«тиші»:

– Станиця Луганська. Починається 
пожежа, яку цілком здатні загасити два-
три екіпажі. А ми їх не можемо туди 
відправити, тому що міни не дають. От у 
лісників машина підірвалась – дякувати 
Богу, усі залишились живі. Двох контузи-
ло, одному пальці на ногах перебило. Я 
вважаю, вони в сорочках народились, бо 
весь передок важкої пожежної машини, 
весь моторний відсік фугасом рознесло.

Так от, що відбувається. Ми знаємо, що 
територія, яка горить, замінована. Поже-
жа насувається, а ми стоїмо за кілометр, 
два, три – і просто чекаємо, коли вогонь 
підійде до нас. Але ж поки він підходить 
– він же набирає потужності. Це ж уже 
не лише трава – це вже чагарники, очерет, 
дерева.

…Але повернемось до режиму при-
пинення вогню. Можна сказати, що за 
ці сто днів ми врятували десятки життів. 
Ще раз кажу: давайте просто візьмемо 
порівняльну табличку: «сто днів» – і що 
відбувалось до того. І ми чітко побачимо, 
що в нас кожного тижня були загиблі або 
поранені. Зараз такого нема.

– До речі, а як ви використали режим 
припинення вогню, скажімо, в цілях го-
сподарських або соціальних?

– Побудували на Золоте дорогу. От вам 
розведення. Ми б раніше ніколи цього 
не зробили. Фірма, яка робила цю до-
рогу, – вона зайшла аж туди, на гору, на 
міст (близько кілометра в бік окупованої 
території після КПВВ «Золоте» – ред.), 
і навіть сам міст заасфальтувала. Раніше 
там просто ходити було важко. Пункт 

СЦКК знаходиться на перехресті, де 
вліво – Золоте-4 («Родіна»), направо – 
Катеринівка. Щоб раніше ходити вільно 
цією дорогою – та що ви, ніколи!

– І можна буде відкрити КПВВ у 
Щасті?

– Так само. Мені б хотілось, щоб остан-
ня бойова втрата в тому районі була… Це 
підстрелили бійця, який знаходився май-
же в районі автостанції – на території, де 
ми зараз розбудовуємо сервісну зону.

Ми зараз відремонтували дорогу аж до 
того мосту. Повністю дійшли до ділянки, 
де починається підйом. Тиша! Хоча ми 
бачимо їхні спостережні позиції. Але я 
проводив інспекцію двічі. Підходив до 
«нуля» двічі. Як є, одягнений у цивільне 
або навіть у військовий однострій. 
Спокійно, нема ніяких проблем.

Наші позиції 
залишаються за нами

– Сергію Володимировичу, а що з 
«Фасадом» у Щасті? Він залишить-
ся діяти як наш форпост на тому 
боці Сіверського Дінця? Дуже б цього 
хотілося.

(У 2014 році по цій дорозі ЗСУ дійшли 
до околиць Луганська, але змушені були 
відступити до берега Дінця. Утім, міст 
через головну річку Донбасу в Щасті вда-
лося закріпити за собою й обладнати не-
величкий укріплений район з того боку 
мосту, який і назвали «Фасадом», – ред.).

– На сьогодні розведення військ у 
Щасті немає. Ми відкриваємо КПВВ 
без розведення військ. Це чітка наша 
позиція. І в нас усі наші позиції залиша-
ються за нами. Ми нікуди не відходимо – 
ні вправо, ні вліво, ні назад. На «Фасаді» 
я не був, але був там, де будується КПВВ, 
сервісна зона. Буде дуже симпатично. Ви 
всі зможете побачити: європейські умови 
перетину.

– Ну, ми ж у Станиці щось подібне 
бачили?

– Ееее, ні. Станиця і Щастя… Ну, я не 
знаю, як їх порівняти. 1990-ті – і 2020-й. 
Щастя виглядає дуже цивілізовано.

До речі, два місяці тому було ухвале-
но рішення, щоб усі КПВВ, які діють на 
території України – їх дев’ять – нарешті 
отримали юридичний статус. Відтепер 
вони не будуть невідомо де і невідомо, хто 
має платити за їхнє обслуговування. Вони 
всі передаються на баланс Міністерства 
реінтеграції. При міністерстві створено 
державне підприємство, на баланс якого 
й передаються контрольні пункти в’їзду-
виїзду. Зараз бюджетний рік закінчується, 
а вже з 1 січня в них буде фінансування.

І в них є чітка позиція: усі КПВВ ста-
нуть типовими. От як у Щасті, так буде 
і в Золотому, й у Станиці Луганській, і в 
Донецькій області, й у Херсонській.

М. БУБЛИК.

   
   

   

Нещодавно ми цікавилися думкою очільника Луганщини Сергія Гайдая щодо 
ситуації на фронті. Приводом для розмови стали 100 днів припинення вогню, яке 
оголосили 27 липня. На думку голови обласної ВЦА, говорити про повну тишу на 
Донбасі, звісно, не можна. Проте, активність обстрілів реально зменшилася, і 
це допомогло врятувати десятки життів. Тоді як у цьому контексті розгляда-
ти версію слідства про підпали, які могли стати причиною трагічних пожеж на 
Луганщині? Про це Сергія Гайдая запитав кореспондент видання «Укрінформ». 
З фрагментом інтерв’ю пропонуємо ознайомитися нашим читачам.

Автодорога Н-21 Старобільськ – Лу-
ганськ – Хрустальний – Макіївка – До-
нецьк, адресна прив’язка – 2 км + 400 
ліворуч, 18 км +724 ліворуч, 40 км +780 
праворуч (АЗС), 41 км +150 праворуч,  
60 км +921 ліворуч.

Автодорога Н-26 Чугуїв – Мілове, 
адресна прив’язка – 143 км +625 
ліворуч, 158 км +150 ліворуч, 165 км + 
750 ліворуч (кафе), 180 км + 030 ліворуч, 
201 км + 800 праворуч, 229 км +000 
ліворуч, 254 км + 300 праворуч (пункт                                    
харчування), 297 км +100 праворуч.

Автодорога Р-22 КПП «Красна 
Талівка» – Луганськ, адресна прив’язка 

– 0 км + 200 ліворуч (пункт харчування), 
34 км + 300 праворуч (магазин), 40 км     
+ 950 ліворуч (АЗС, магазин).

Автодорога Р-66 КПП «Демино-
Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ 
– Луганськ, адресна прив’язка – 24 км 
+500 праворуч, 64 км + 090 праворуч 
(кафе), 132 км + 200 праворуч, 187 км      
+ 900 праворуч.

У разі виникнення надзвичайної 
ситуації телефонуйте за номером дис-
петчера Служби автомобільних доріг у 
Луганській області: +3 80 (64) 524 11 25, 
+3 80 (50) 305 16 49.

loga.gov.ua

   

Ці місця відстою призначені для транзитного великовантажного автотранспорту, автобусів міжміського сполучення та легкових авто.
Тож, кожен водій може розраховувати на допомогу поліцейських і рятувальників, перечекати негоду на одній зі стоянок чи місці відстою транспортних засобів 

на автомобільних дорогах загального користування на випадок виникнення обмежень в русі.
Перелік майданчиків відстою транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування на випадок виникнення обмежень у русі та інших 

ситуацій.
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«Це, дійсно, щастя – бути на відкритті 
цього сучасного КПВВ. Його дуже швидко 
побудували завдяки підтримці наших між-
народних партнерів. ЦНАП надає 88 ад-
міністративних послуг, що дуже важливо 
для всіх громадян України, для цивільних 
людей, які перебувають на нашій стороні 
та на тимчасово окупованих територіях», – 
зазначив Президент. 

Глава держави проїхав на автобусі ав-
томобільну частину КПВВ та оглянув сер-
вісний центр, в якому також розташовані 
відділення «Ощадбанку», «Нової пошти», 
аптека, кімната матері та дитини.

Президент додав, що на КПВВ пе-
редбачені всі умови як для пішохідного               
переходу, так і для проїзду автомобілів.

 «Це втілення домовленостей, досяг-
нутих під час зустрічей у Нормандському 
та Мінському форматах», - акцентував 
Президент та наголосив, що на найближ-
чому засіданні ТКГ буде обговорено об-
мін полоненими у форматі «усіх на усіх» 
- списки вже передані спеціальному пред-
ставнику чинного голови ОБСЄ в Укра-
їні Хайді Грау, а також розведення сил                                          
і засобів ще на 19 ділянках.

«Донбас – це Україна! Для людей це 

звучить як ідіома! План дій по Донба-
су – зрозумілий, покроковий. Важливо, 
щоб він був розглянутий 13 листопада», -                 
наголосив Глава держави. 

Володимир Зеленський подякував по-
слам Німеччини в Україні Анці Фельдгу-
зен, Франції – Етьєну де Понсену, Канади 
– Ларисі Галадзі, Швеції – Тобіасу Тибер-
гу, спеціальному представнику чинного 
голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау, коор-
динаторці системи ООН в Україні Оснат 
Лубрані, тимчасовій повіреній у справах 
США Крістіні Квін і заступнику По-
сла Великої Британії Ніколасу Гарроксу                             
за допомогу, яку вони надають Україні.

Як передбачається, щоденна пропуск-
на спроможність КПВВ «Щастя» стано-
витиме 15 тисяч осіб та від 3 до 5 тисяч        
транспортних засобів.

У межах розбудови інфраструктури 
КПВВ «Щастя» проведено ремонт мосту 
через річку Сіверський Донець та завер-
шується відновлення дорожнього покриття 
автотраси Н-21. Для здійснення паспорт-
ного контролю облаштовано 24 робочих 
місця фахівців міграційної служби.

Приємні новини чекають отримува-
чів соціальної допомоги та українських 

пенсіонерів, які проживають у тимчасово 
окупованих Росією районах Луганської 
області. Віднині вони зможуть отрима-
ти гроші одразу на КПВВ у Щасті, де під 
керівництвом Мінреінтеграції збудовано 
сучасний сервісний хаб, у складі якого, 
серед іншого, працюватиме відділення 
«Ощадбанку» та встановлені банкомати. 
За інформацією «Ощадбанку», відділення 
і банкомати готові до роботи. Банкомати 
працюють цілодобово, відділення банку – 
понеділок-п’ятниця з 7:30 до 15:30; субота-                                                                            
неділя – з 8:00 до 13:00.

Передбачається, що щоденно відділен-
ня зможе обслуговувати до 2000 клієнтів.

Тепер люди зможуть вирішити усі пи-
тання, пов’язані з виплатами, оформити 
картку, а також зняти свої гроші у банкома-
тах, не витрачаючи зайвого часу на дорогу.

Робота КПВВ 
у районі проведення ООС

Пропуск громадян і транспортних 
засобів через контрольні пункти в’їз-
ду-виїзду «Гнутове», «Новотроїцьке», 
«Мар’їнка», «Майорське», «Станиця Лу-
ганська», «Щастя» та «Золоте» починаючи 
з 10 листопада буде проводитися щоденно                                     
з 8:00 до 16:00.

Під час в’їзду на підконтрольну 
уряду України територію проводити-
меться температурний скринінг гро-
мадян. Обов’язковою умовою також є 
перебування в захисній масці (респіра-
торі) та дотримання соціальної дистанції                                                                           
з урахуванням нанесеної розмітки.

Для пропуску через КПВВ громадяни 
повинні дати згоду на проведення заходів 
обов’язкової самоізоляції з використанням 
єдиного електронного сервісу «Дій вдо-
ма» або обсервації, відповідно до вимог 
постанови Кабінету Міністрів України                    
№ 641 від 22.07.2020 р.

За інформацією Державної прикордон-
ної служби України, у Золотому і Щасті 
10 листопада пропуск осіб протилежною    
стороною не здійснювався.

Загалом упродовж дня в Золотому 
КПВВ перетнули і вирушили в напрямку 
непідконтрольної частини Луганщини дві 
особи та один транспортний засіб. Усіх по-
вернуто назад. У Щасті – 10 осіб, які теж 
були     повернуті протилежною стороною.

В обидва напрямки працював лише 
КПВВ «Станиця Луганська»: з підкон-
трольної українській владі території 
цей контрольний пункт перетнули 139 
осіб, сім з яких представники ОРЛО по-
вернули назад. З тимчасово окупованої                                 
території пропущено 113 осіб.

loga.gov.ua

Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Воло-
димир Зеленський разом з представниками дипломатичних місій оглянув                                
новий контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) «Щастя».

Один з проявів патріотизму – це спожи-
вання товарів, вироблених у власному регі-
оні. Це – реальна підтримка товаровироб-
ників, від обсягів реалізації яких напряму 
залежить наповнення місцевого бюджету, 
а відповідно – і спроможність регіону ство-
рювати більш комфортні умови для життя 
людей. Саме її взято до основи цьогоріч-
ного проєкту «Підтримка місцевих това-
ровиробників. Вироблено на Луганщині.                                                    
Луганщина моя»

Ідея впровадження проєкту, як розпові-
ли в Департаменті міжнародної технічної 
допомоги інноваційного розвитку та зов-
нішніх зносин Луганської облдержадміні-
страції, виникла взимку 2020 року. Надих-
нув проєкт «Купуй Галицьке. Вироблено 
на Львівщині», який триває вже три роки. 
На Львівщині до подібної акції наразі вже 
залучено 160 магазинів. Унаслідок чого 
товарообіг місцевої продукції у середньо-
му виріс на 9 %. Окремі товаровиробники 
збільшили продажі аж на 40 %.

– Ознайомившись з досвідом Львівщини, 
фахівці Департаменту разом із представ-
никами громадської організації «Кремін-
ська бізнес-асоціація» почали обдумувати 
концепцію проєкту, що стане прийнятною 
та доступною саме для Луганщини. Вирі-
шили об’єднати ідею популяризації про-
дукції місцевих виробників та створення 
позитивного іміджу бренду Луганської 
області, – розповіла Валентина Колесник,                                            
заступник директора Департаменту.

Початку проєкту передувало спеціальне 
дослідження, яке й з’ясувало, що у торго-
вельних мережах в області представле-
но вкрай мало місцевих виробників. Та 
й населення також доволі мало обізнане                 
про діяльність місцевих підприємців.

Виправляти ситуацію вирішили                  
невідкладно. У семи громадах Луганської 
області – Сєвєродонецькій, Попаснянській, 
Щастинській, Рубіжанській, Кремінській, 
Троїцькій та Білокуракинській – наразі про-
єкт «Підтримка місцевих товаровиробни-
ків. Вироблено на Луганщині. Луганщина 
Моя» вже впроваджується. Реалізує його 
ГО «Кремінська бізнес- асоціація» за орга-

нізаційної підтримки ГО «Взаємодія-Плюс» 
в межах національного проєкту «Децентра-
лізація» та Програми ООН із відновлення 
та розбудови миру за фінансової підтримки 
Європейського Союзу. Партнерами проєкту 
виступили Департамент міжнародної тех-
нічної допомоги та органи місцевої влади 
цільових громад.

Побачити проєкт в дії може кожен – сте-
лажі з продукцією виробників Луганщини в 
торгівельних центрах марковані яскравими 
наліпками. Паралельно проводиться інфор-
маційна кампанія щодо реалізації проєкту 
серед місцевого населення.

– Також наразі формуємо каталог «Ко-

мерційні пропозиції виробників Луган-
щини», який будемо поширювати серед 
магазинів, торговельних мереж та під час 
участі у виставкових заходах. В планах – 
створити два промоційні відеоролики про 
виробників продовольчих та непродоволь-
чих товарів, які брали участь у проєкті, –                                                                        
зазначила Валентина Колесник.

У Сєвєродонецьку вже долучено біль-
ше 30 магазинів, у Попасній – 9, у Щасті 
– 17, у Троїцькому – 7, у Рубіжному – 5,                        
у Лисичанську – 2, у Білокуракиному – 3.

Крім того, проєкт підтримала мережа су-
пермаркетів «Семья» у Рубіжному, Кремін-
ній, Сєвєродонецьку, Щасті, Попасній та в 
смт Троїцьке. За словами фахівців Департа-
менту, це єдина місцева мережа супермар-
кетів в Луганській області, на поличках якої 
налічується найбільша кількість товарів, 
які вироблені на Луганщині, у порівнянні                                 
з іншими супермаркетами.

Поки діє проєкт, на полицях магазинів 
області можна знайти товари, які виробля-
ють саме товаровиробники Луганщини. 
Серед них: місцева випічка, хлібобулочні 
вироби, молочна продукція, м’ясні вироби, 
сири, овочі та фрукти, соняшникове насін-
ня, крупи, соняшникова олія, безалкогольні 
напої, шкарпетки, побутова хімія, товари 
hand-made тощо.

Тож, звертайте увагу на яскраві жов-
ті стопери та підтримуйте виробників            
Луганщини!

Е. БОГДАНОВА.

У Кремінній та Лисичанську розміщено
білборди, які популяризують місцеву продукцію



      
4 «ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        № 46          13 ЛИСТОПАДА     2020 р.

«Турботи в нас із року в рік ті самі, - говорить Олексій 
Леонідович. – Ми маємо піклуватися про землю, засівати 
її, збирати врожай, обробляти. І всі ці процеси ми виконує-
мо незалежно від погодних умов. Це – наша робота, яку ми 
повинні виконувати відмінно, аби земля віддячила нам гар-
ними врожаями. Ми робимо максимально залежне від нас,        
а далі вже, як-то кажуть, як Бог дасть».

Ми належимо до зони ризикованого землеробства. Через 
особливості клімату та рельєфу практично вся наша тери-
торія страждає від ерозії, і не кожному тут вдається досяг-
ти успіху. Але «Айдар-Овощ» – одне з тих господарств, де 
знайшли свій ключ до успіху і працюють над вдосконален-
ням процесу безперервно. Вони  всі ці фактори обов’язково 
враховують, для того, щоб і землю не виснажувати, і отри-
мувати гарні врожаї. І це говорить про те, що О. Л. Павлов 
зібрав команду справжніх ентузіастів своєї справи.

«Можу сказати, що в нашому колективі – кожен на своє-
му місці, – продовжує Олексій Леонідович. – Ні для кого 
не є секретом, що успіх справи залежить від копіткої пра-
ці кожного члену колективу, які об’єднані спільною метою. 
Чим більше докладаєш зусиль, тим більшою буде віддача. 
Ніхто не каже, що працювати в сільському господарстві лег-
ко. Навпаки. Ця сфера потребує щоденного моніторингу, по-
стійного руху, вдосконалення. Робота на землі не потерпить 
статичності. Я тримаю руку «на пульсі» всього нового, що 
відбувається в землеробстві. Ми займаємось вдосконален-
ням техніки. Адже кожне поле, кожний клаптик землі – уні-
кальні, і ми переробляємо техніку так, щоб вона принесла 
максимальну користь. Один з головних чинних факторів для 
нас – працювати в гармонії з природою, не порушуючи її 
діалектику. Коли ти поважаєш землю, вона поважає тебе.

Звичайно, працювати в постійному русі не так вже й 
просто. І інколи комусь буває важкувато перелаштуватись. 
«Як же так? – питають вони. – Вчора ввечері ми говори-
ли про одне, а зранку все вже по-іншому!» Та такі ж вони, 
сучасні технології, все може змінитися в лічені години,                               
і за всім треба встигати.

Та все ж колектив не жаліється. Коли люди на влас-
ні очі бачать результат, бачать, що це працює, всі сумніви             
зникають. Це діє, значить, має право на життя».

Вирощування зернових культур – це основний вид ді-
яльності господарства. Та цього року «Айдар-Овощ» зва-
жився на експеримент, засіявши невелику ділянку горохом,                
і вже зібрали перший врожай.

«Вважаю нашу спробу вдалою, – говорить О. Л. Павлов. 
– Як для першого разу, ми зібрали непоганий врожай – 20 ц/

га. Плануємо й надалі вирощувати цю культуру. Окрім отри-
мання врожаю ми зробили ще одну добру справу – підготу-
вали землю під посів озимої. Справа в тому, що горох – це 
гарний попередник для озимої. Земля після нього не висна-
жена, насичена корисними елементами. Тож, сподіваємось, 
озимі нам віддячать.

До речі, врожай зернових в нас цього року, не дивлячись 
на засуху, – гідний. Зібрали врожай ми нормально, в опти-
мальні терміни. Засівали «на суху», бо ж опадів довго не 
було. Та зараз пройшли дощики, так що, думаємо, озимі «пі-
дуть». Цьогоріч ми засіяли рекордний об’єм озимини, збіль-
шили площі. Висіяли практично все насіння, що мали. Буде-
мо робити все залежне від нас, аби виростити гарні врожаї, 
і сподіватися на те, що погода не підведе. Хоча, як говорить 
приказка, природа не має поганої погоди. І все вдасться!».

На питання, з яким настроєм та якими бажаннями підхо-
дить господарство до свого професійного свята, Олексій Ле-
онідович чесно відповідає: «Настрій у нас завжди стабіль-
но робочий. Розслаблятися ніколи, але ж робота приносить 
таке задоволення, що забувати про неї навіть не хочеться. 
Мріємо про те, щоб була здорова стабільність, щоб працю-
вати аграріям не заважали. Ми не просимо про допомогу. 
Достатньо буде просто не заважати. Це б додало нам ще 
більшої сили.

Напередодні професійного свята дякую кожному чле-
ну свого колективу, всім ветеранам сільськогосподарської 
праці, які в свій час докладали й докладають зараз  зусиль 
до розвитку господарства. Щиро бажаю добра, миру, сі-
мейного затишку, стабільності, злагоди. Щоб робота завж-
ди приносила вам задоволення, щоб колосилися ниви,                              
щоб вдома чекала любляча родина».

Звичайно приєднуємось до побажань і ми. Вітаємо Вас, 
Олексій Леонідович, та Ваш колектив з професійним свя-
том!  Дякуємо Вам за  важливу працю і бажаємо сприят-
ливої погоди, благодатного ґрунту, високих врожаїв та гід-
ного прибутку. Нехай руки не знають втоми, а очі завжди 
радіють, що колосяться ниви! Нехай здоров'я не підводить, 
плани здійснюються, а мрії збуваються!

М. ТИХОНОВА.

СФГ «Айдар-Овощ» під керівництвом О. Л. Павлова 
є одним з найсильніших сільських господарств в нашо-
му районі. Колектив СФГ – єдина згуртована команда, в 
якій кожний – майстер своєї справи. Практично цілий 
рік, без перерв, працюють вони на полях, на току, ви-
користовуючи сучасну техніку та сучасні технології 
вирощування сільгоспкультур.

В народі кажуть, що злиток золота не замінить 
крихти хліба. І ці слова надзвичайно актуальні для 
тих, хто працює на полях, хто докладає максимум зу-
силь, для того, щоб виростити урожай, для того, щоб 
у всіх нас був свіжий хліб на столі.

Напередодні професійного свята ми поспілкувались з 
керівником СФГ «Айдар-Овощ» О. Л. Павловим. Олексій 
Леонідович знайшов час у своєму щільному графіку для 
нашої бесіди. Хоча, як справжній господар, і в ці хвили-
ни встигав все: і розмову вести, і не випускати з поля 
зору поточні справи.

Проєкт «Платформа громадського 
здоров’я: Розбудова багатосторон-
нього партнерства задля громадської 
безпеки та соціальної згуртованості 
громади міста Щастя», що на нього 
чекають усі щастинці, розпочався.

Наприкінці жовтня відбулося засі-
дання тендерного комітету, учасники 
якого разом із представником від Про-
грами ООН із відновлення та розбудо-

ви миру розглядали шість тендерних 
пропозицій. Усі пропозиції було пода-
но у встановлений термін та відкрито 
на засіданні. Цінові пропозиції учас-
ників Тендеру пройшли процедуру 
оцінки та були занесені до таблиці.

Таким чином переможцем тенде-
ру на виконання робіт з капітального 
ремонту будівель та споруд примі-
щення дитячої поліклініки за адресою            

м. Щастя, вул. Донецкая, буд. 97 ого-
лошено ТОВ «Будівельна Група «БУД- 
РЕГІОН», яка запропонувала най-
нижчу цінову пропозицію та надала                     
усі необхідні документи.

Що ми отримаємо від реалізації 
проєкту? Поперед всього впроваджен-
ня концепції здорового дитинства. 
«Школа здоров’я», яка в межах про-
єкту буде створена, поєднає батьків та 
дітей, сімейних лікарів та вузькопро-
фільних лікарів КНП «Щастинська 
міська лікарня», психологів-волон-
терів, працівників поліції та дитячих 
закладів. Нове відреставроване примі-
щення дитячої поліклініки, з сучасним 
медичним обладнанням та дизайном, 
який відповідає тенденціям облашту-
вання дитячих приміщень, дозволить 
заохотити  батьків до відвідування ме-
диків не тільки при захворюванні ди-
тини, а для спілкування, спільної ро-
боти над профілактикою захворювань, 
розвитку здорової дитини.

Унікальність цього проєкту – 
спільне фінансування проєкту між-
народною організацією, приватним 
бізнесом ООО «ДТЕК», військово-ци-
вільною адміністрацією м. Щастя та                     
Новоайдарською РДА.

schastye-rada.gov.ua

В мисливських угіддях ДП «Новоайдарське лісомислив-
ське господарство» відкрито сезон полювання 2020/2021:

- на фазана по 20 листопада 2020 року.;
- на зайця-русака по 31 січня 2021 року;
- на кабана по 31 січня 2020 року;
- на косулю по 27 грудня 2020 року.
Документами для полювання є:
- посвідчення мисливця;
- щорічна контрольна картка обліку добутої дичини 

і порушень правил полювання, з відміткою про сплату            
державного мита;

- дозвіл на добування мисливських тварин;
- відповідний дозвіл на право користування                                  

вогнепальною. мисливською зброєю у разі її використання;
- паспорт на собак мисливських порід, у разі їх викори-

стання під час полювання.
Дні для полювання - субота та неділя.
По всіх питаннях стосовно проведення полювання на 

території підприємства можна звертатися за телефоном –    
050-212-78-31.

Нагадуємо, що забороняється полювання на території 
природно-заповідного фонду та відтворювальних ділян-
ках; а також у темний період доби (пізніше години після 
заходу сонця і раніше години до його сходу). Протягом                 
всього мисливського сезону будуть проводитися рейди.

Вдалого мисливського сезону!
За інформацією Новоайдарського

лісомисливського господарства.
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Конкурсанти традиційно змагались у трьох                  
номінаціях: молодшій, середній та старшій.

Молодшу вікову категорію представляли чарівні ді-
вчата. Семирічна Кіра Літвиненко з Новоайдару, яка 
полюбляє співати та малювати, чудово заспівала свою 
улюблену пісеньку. «Виглядаю сонечко» – таку назву 
має композиція, яку представила на суд журі та гляда-
чів Марина Приходько. Дівчинці 8 років, мешкає вона 
в Новоайдарі, дуже працелюбна, обожнює уроки укра-
їнської мови. Дев’ятирічна новоайдарочка Аня Третяк, 
яка свій вільний час присвячує катанню на велосипеді 
та прогулянкам зі своїм песиком, заспівала конкурсну 
пісню про велику українську родину. Наступна кон-
курсантка Оксана Малкова – дуже творча дівчинка, яка 
обожнює співати та танцювати. Це вона і підтверди-
ла своїм чудовим виступом. Яна Орлова теж виріши-
ла поділитися своєю творчістю на конкурсі. Дівчинка 
вибрала дуже цікаву локацію – на природі. Це додало 
виступу оригінальності та яскравих кольорів. Пора-
дувала своїм гарним виступом чарівна Карина Чер-
кашина. Дівчинка вона дуже активна, навчається спі-
ву в Дитячій школі мистецтв, тож вокальний конкурс                                               
аж ніяк не могла проґавити.

Не менш цікава боротьба точилася між конкурсан-

тами в середній віковій категорії. Тут по-дружньому 
змагалися Аліна Селіна з Айдар-Миколаївки, яка по-
любляє співати, танцювати та малювати та предста-
вила своє виконання пісні про котика Мурчика; Денис 
Коюда – непересічний хлопчина, одним із захоплень 
якого є складання квестів. Він виконав пісню «Ми – 
маленькі козачата». Даша Крохмальова, яка просто 
обожнює тваринок, має вдома свій міні-зоопарк з 
котиків та песиків і в майбутньому мріє стати вете-
ринаром. Даша Коцур – дівчина, яка має безліч ціка-
вих захоплень. Серед них велике місце займає спорт, 
особливо футбол та волейбол. А ще Даша залюбки 
співає та танцює. Софія Найдиш з с. Побєда також 
є дуже творчою, гарно вчиться в школі та мріє стати 
стилістом.  Не менш творчою особистістю є й дівчин-
ка з с. Новоохтирка Маша Роменська, яка не тільки 
добре співає та танцює, а ще й виготовляє чудові по-
робки. Серед безлічі захоплень Валерії Дорошиної 
особливе місце займають співи. А ще у вільний час 
дівчинка займається монтуванням роликів та грається                                                                                 
з домашнім улюбленцем – симпатичним песиком.

Насолодитися чудовим виконанням гарних пісень 
можна було й продивившись виступи чарівних учас-
ниць старшої вікової категорії. Творча Карина Риж-
кова добре співає та танцює, залюбки бере участь у 
різноманітних концертних програмах. Для конкурсу 
дівчина, що мріє стати юристом, обрала пісню «Над 
Україною». Як завжди чудово виступила активна учас-
ниця художньої самодіяльності, позитивна Ангеліна 
Дугінова. Всім відомо, що дівчина не уявляє свого 
життя без пісень та танців, а ще вона добре готує, а 
в найближчому майбутньому мріє стати поліціянткою. 
В творчому змаганні взяла участь також і активна та 
життєрадісна Юлія Селіванова. Окрім пісні, дівчину 
приваблюють прогулянки з друзями на велосипедах та 
спокійні затишні вечори з книгою в руках. Завершила 
конкурсну програму учасниця з міста Щастя Анастасія 
Януш. Дівчина є ученицею Школи естетичного вихо-
вання м. Щастя, постійною учасницею та перемож-
ницею багатьох конкурсів. Співи – це її покликання.                      
Співає вона надзвичайно.

Тож, за підсумками дистанційного районного  фес-
тивалю дитячої вокальної творчості «Новоайдар          
запалює зірку – 2020» переможцями стали:

-  в молодшій віковій категорії – Карина                               
Черкашина – 8 років – смт. Новоайдар;

- в середній віковій категорії – Валерія                                        
Дорошина – 10 років – смт. Новоайдар;

- в старшій віковій категорії – Анастасія                           

Януш – 15 років – м. Щастя. 
Всі виступи були чарівні та яскраві, їх 

варто переглянути та насолодитися дитя-
чою безпосередністю, дівочою граційністю,                                                                                                       
хлопчачою завзятістю. 

Щиро вітаємо всіх учасників та переможців 
фестивалю! Бажаємо й надалі такого ж творчого                              
запалу, натхнення та любові до пісні!

М. ТИХОНОВА
за матеріалами, викладеними РБК на Youtube.

Цьогоріч через пандемію коронавірусу традиційний районний фестиваль «Новоайдар запалює зірку»,     
що організовується районним Будинком культури, пройшов в дистанційному форматі.

Учасники надіслали свої відео – виконання пісень на електронну адресу РБК. Поважне журі пере-
глянуло всі відео та обрало переможців в кожній номінації, враховуючи виконавську майстерність,                                              
артистизм, оригінальність та інші якості маленьких «зірочок».

Слід сказати, що всі відео зібрані в онлайн-концерт, який всі бажаючи можуть подивитися на Youtube.
Зрештою, так зробили і ми. І тепер готові поділитися своїми враженнями.

Анастасія Януш

Валерія Дорошина Карина Черкашина

З цією дівчиною, точніше, з її творами читачі «ВН»  
мали змогу познайомитися кілька років тому. Тоді на сто-
рінках газети була опублікована добра казка про дружбу 
їжака Альоші та його лісних товаришів восьмикласниці з 
Бахмутівської школи Олени Переверзєвої.

Тепер Олена – вже студентка. Вона всі роки навчання в 
школі мріяла про те, що вступить до університету та ста-
не вчителькою української мови та літератури. Не просто 
мріяла, а робила все залежне від неї, щоб досягти своєї 
мети. Багато читала, була старанною ученицею і не по-

кидала творчість та захопленість письменництвом навіть 
тоді, коли було дуже важко, потрібно було готуватися до 
складання ЗНО.

Оленка пробувала себе й у написанні віршів, але все 
ж таки перевагу віддала прозі. Вона  стала улюбленою 
казкаркою для своїх молодших сестричок та братика. Для 
них не було нічого кращого ніж чарівна казка на ніч від 
старшої сестрички. Так, Оленка вміє написати таку каз-
ку, щоб малі замислювались, що є добре, а що погано,       
вчилися дружити, не сваритись та щиро радіти.

Окрім казок талановита дівчина має безліч сюжетів 
для цікавенних розповідей та романів. Був би тільки час, 
щоб все занотувати. Нещодавно вона поділилася своїм 
фанфіком за мотивами твору «Теодори з Васюківки». 
Дуже цікавий фанфік вийшов.

Тож коли Олена розповідала про свої плани на майбут-
нє та говорила, що хоче стати вчителькою, це нікого не 
дивувало. У неї є хист та інтерес до рідної мови, обожнює 
читати (перечитала чи не всі книжки в сільській бібліоте-
ці і до районної дісталася), гарно пише, любить дітей та 
може дати їм пояснення.

Хвилювання, складання ЗНО, очікування результатів, 
подача документів, знов очікування і – радісна новина: 
Олену Переверзєву зараховано на факультет її мрії – укра-
їнської філології та соціальних комунікацій Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

З перших днів дівчина активно стала до навчання. Їй 
все цікаво, все подобається. Студентське життя яскраве, і 
вона з головою пірнула в нього. Дівчину захоплюють різ-
номанітні заняття, лекції та практичні, на яких студенти 
постійно щось досліджують та вивчають. Особливо, що 

цілком звичайно, вона в захваті від мови та літератури, 
найбільш до душі - дитяча (викладач - І. Є. Бойцун).

Оленка вже встигла взяти участь у кількох заходах, 
проведених університетом та факультетом, проявила 
себе активною, небайдужою студенткою. З одногруп-
никами потоваришувала і зараз трохи сумує, адже поки 
навчання триває в дистанційній формі. «Та нічого, це 
все тимчасові труднощі, - говорить дівчина. – Це ми здо-
лаємо, головне, щоб усі були здорові. Хоча на очне нав-
чання дуже хочеться повернутися. Я тільки-но почала 
розуміти «смак» студентства. Так багато цікавого! Так 
хочеться слухати лекції, спілкуватися з викладачами та 
готуватися до семінарів і дискутувати з одногрупника-
ми в реалі. Сподіваюсь, що найближчим часом так воно 
і буде. Свою першу сесію я хочу відчути на повну. Це 
буде моя «бойова» посвята в студенти. А ще я записалася                                                          
до театрального гуртка.

Я мрію обов’язково відбутися в обраній професії. Для 
мене це дуже важливо. Мрію стати гарною вчителькою, 
що зможе донести учням всі свої знання,закінчити магі-
стратуру. Звичайно, не кидатиму своє творче захоплен-
ня, продовжуватиму писати. Хто знає, можливо, колись 
я стану знаною письменницею з мільйонними наклада-
ми. Мріяти не забороняється, а я, до того ж, робитиму          
все від мене залежне, аби мої мрії втілилися в життя».

Гарні слова. Молодець, Олено!  Так тримати! Бажає-
мо тобі досягти своєї мети, здійснити мрії і обов’язково 
пройти бойове хрещення сесією «на відмінно»! Не сумні-
ваємося: все в тебе вийде якнайкраще! З Днем студента! 
Гарних років студентства!

М. ТИХОНОВА.

Зовсім скоро, 17 листопада,  усі студенти відзначатимуть своє професійне свято – День студента! Але 
студентське життя – це не тільки складання іспитів і заліків, безсонні ночі, високі бали і «зараховано» в 
залікових книжках. Студентські роки – це найкращий період у житті кожної людини, період відкриттів, 
бажання рухатись вперед, чогось досягати. Нарешті – це час першого кохання, час мрій, для здійснення 
яких, здавалося б, немає й не може бути ніяких перешкод.
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До Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській об-
ласті щодобово надходять заяви від громадян про 
вчинення стосовно них шахрайства. Так 07.10.2020 
року до Новоайдарського ВП звернувся житель Но-
воайдарського району, м. Щастя, про те, що до ньо-
го подзвонив нібито представник банку та попро-
сив назвати йому данні його ощадної картки, після 
чого невідома особа заволоділа грошовими коштами                                                                                     
заявника. 

Аби не втратити гроші, пам’ятайте кілька головних 
правил. Не залишайте свою картку без нагляду, не пе-
редавайте її нікому, не розголошуйте своїх особистих 
даних, якщо до вас зателефонували, представившись 
працівником банку, не поспішайте відповідати на за-
питання, краще самі зателефонуйте в банк і перевірте                                                                                 
правдивість інформації.

Також 15.10.2020 року до відділу поліції звернула-
ся місцева жителька смт. Новоайдар із заявою про те, 
що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її 
грошима при купівлі товару в інтернет-магазині. Якщо 
ви не бажаєте втрачати гроші, відмовтеся від покупок в 
інтернеті, які вимагають передоплати. Зараз всі пошто-
ві служби пропонують послуги оплати після перевірки 
самого товару, тому намагайтеся узгодити з продавцем 
саме такий спосіб оплати.

Але, якщо ви все ж таки стали жер-
твою шахраїв, звертайтеся до Новоайдар-
ського ВП за телефоном 102 або 9-44-87                                                                                                                     
та 099-054-03-42. 

Чергова частина Новоайдарського ВП пра-
цює цілодобово за адресою: смт. Новоайдар,                                            
вул. Банківська, 19. 

За відсутність масок у громадських місцях                          
каратимуть штрафом від 170 до 250 грн. 

За такі зміни до Кодексу про адміністративні пра-
вопорушення проголосувало 262 депутати Верховної 
Ради.

Закон почне діяти з наступного дня після його            
оприлюднення. 

«Перебування в громадських будинках, спорудах, 
громадському транспорті під час дії карантину без 
вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс 
та рот, у тому числі виготовлених самостійно, — тягне 
за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадця-
ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», -                             
йдеться у змінах до закону. 

bbc.com

Верховна Рада України підтримала за основу і в ці-
лому законопроєкт, який передбачає зміни в законі щодо 
відстрочки від призову на строкову військову службу   
деяких категорій громадян.

Згідно з законопроєктом, тепер від призову до ар-
мії звільняються всі співробітники рядового і на-
чальницького складу «служби цивільного захисту –                                            
на весь період їх служби».

Документ розробила Державна служба з                                     
надзвичайних ситуацій за власною ініціативою.

«Органи та підрозділи ДСНС як у мирний час, так 
і в особливий період постійно забезпечують реагу-
вання на надзвичайні ситуації природного та техно-
генного характеру, гасіння пожеж на всій території 
держави, здійснюють заходи щодо гуманітарного роз-
мінування місцевості та об’єктів інфраструктури на те-
риторії Донецької та Луганської областей, виконують 
завдання з фортифікаційного облаштування оборонних 
рубежів і доставки гуманітарних вантажів», – йдеться                                                                  
в пояснювальній записці.

Ухвалення відповідних змін дозволить за рахунок при-
зовників здійснити комплектування людськими ресурса-
ми органів та підрозділів ДСНС, що дасть змогу якісно 
виконувати завдання за призначенням у мирний час та в 
особливий період, а також у разі введення надзвичайного 
стану та проведення цільової мобілізації.

rada.gov.ua

Новоайдарська районна державна лікарня ветери-
нарної медицини інформує, що в рамках проведення 
кампанії з пероральної вакцинації диких м’ясоїдних 
тварин проти сказу на території Луганської області, 
з 9 листопада 2020 року впродовж 7-10 днів на тери-
торії мисливських угідь Новоайдарського району про-
водиться осіння кампанія по наземному розкладанню 
пероральної антирабічної вакцини проти сказу тварин 
Орісвак. Основна цільова група імунізації – це пого-
лів’я основних переносників сказу – диких м’ясоїдних 
тварин (червоної лисиці тощо) в лісових масивах, по-
садках, зонах навколо населених пунктів. При розкла-
данні приманок для диких м’ясоїдних тварин на терито-
рії мисливських угідь створено бригади, в яких беруть 

участь представники Держпродспоживслужби, лісники,                             
мисливці та фахівці єгерської служби.

Дані заходи проводяться задля збереження благо-
получної епізоотичної та епідеміологічної ситуації            
по сказу на теренах Новоайдарського району.     

Пероральна вакцина ОРІСВАК являє собою прямо-
кутний брикет–приманку коричневого кольору з вакци-
ною всередині. Вакцинація тварини відбувається в мо-
мент поїдання приманки з вакциною. Вакцина безпечна 
для домашніх тварин навіть при поїданні десятикратної 
дози (десять брикетів), але необхідно попередити дітей 
від переміщення, ігор та поїдання вакцини.

Довідково: Сказ – гостра вірусна хвороба, збуд-
ник якої передається через покуси та характеризу-
ється враженням центральної нервової системи. На 
сказ хворіють всі види теплокровних тварин, птиця,                        
а також людина.

Д. ЄМЦЕВ, начальник Новоайдарської РДЛВМ.

Профілактика отруєнь
дикорослими грибами

Осінь – чудова пора року, яка має багато спокус. 
Одна з них – це збір грибів. Гриби – дарунок лісу, але 
водночас вони є небезпечним продуктом харчування, 
який може призвести до отруєння, а іноді й смерті.

Україна належить до країн, де вживання грибів є тра-
диційним, їх найчастіше використовують як приправи 
до страв. Це – своєрідний харчовий продукт, який має 
особливий хімічний склад. У грибах знаходиться зна-
чна кількість азотистих речовин, у тому числі білків, 
жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР). Вони містять 
багато мінеральних речовин (фосфор).

Але засвоюванню грибів заважає значний вміст у них 
клітковини, хітину, які не тільки не перетравлюються 
у шлунково-кишковому тракті, але й перешкоджають 
доступу травних соків. Лікарі оцінюють гриби як про-
дукт, який важко перетравлюється. Тому страви з них 
можуть вживатися лише практично здоровими людьми.                 
І ні в якому разі гриби не можна споживати дітям.

Також треба особливо зазначити, що гриби мають 
властивості вбирати з землі весь спектр отруйних ре-
човин, таких. як ртуть, свинець, цинк, миш’як та ін. 
Їх вживання іноді закінчується трагічно – грибними    
отруєннями, а деколи й призводить до смерті людини.

Як не отруїтися грибами:
- найкраще відмовитися від споживання дикорослих 

грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, 
які підлягають контролю та продаються в торговельній   
мережі;

- не купуйте грибів на стихійних ринках;
- збирайте лише добре відомі вам гриби. За наймен-

шого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його 
поряд з іншими;

- не беріть занадто молодих чи старих грибів –              
їх легко переплутати з отруйними;

- не збирайте грибів поблизу трас, промислових під-
приємств, забруднених територій: гриби вбирають ши-
рокий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали;

- не збирайте грибів у посушливу погоду: в цей 
час гриб пересихає, віддавши воду і підвищивши                  
концентрацію токсинів;

- не куштуйте сирих грибів;
- вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні 

необхідно викинути;
- готуйте гриби протягом першої доби після                 

збирання;
- варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій 

підсоленій воді не менше 30 хвилин;
- зберігайте страви з грибами в холодильнику                   

в емальованому посуді не більше доби.
Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як че-

рез 30 хв. після споживання, так і протягом кількох днів.
Якщо після споживання грибів почуваєтесь по-

гано чи помітили нездорові ознаки у своїх близь-
ких (нудота, блювання, головний біль, галюцинації,                     
біль у животі):

- негайно викликайте «швидку допомогу»;
- до її приїзду промийте шлунок 1-2 літрами слабко-

го розчину марганцівки або сольового розчину, можна 
зробити очисну клізму. Пийте багато рідини. Катего-
рично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку 
їжу чи молочні та кисломолочні продукти – це може              
прискорити всмоктування токсинів в організм;

- навіть при полегшенні стану обов’язково зверніться 
до найближчого лікувального закладу;

- ніякого самолікування! (бо чим більше токсинів   
потрапить у кров, тим важче буде перебіг отруєння).

Бережіть своє здоров’я та життя рідних і близьких 
вам людей!

Щодо здійснення діяльності 
щодо виконання дотримання вимог 

протиепідемічних заходів 
на об’єктах нагляду під час карантину
На виконання доручень Прем’єр-міністра України, 

протокольних доручень Державної комісії з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
фахівцями Новоайдарського районного управління Го-
ловного управління Держпродспоживслужби в Луган-
ській області продовжується проведення позапланових 
заходів державного нагляду (контролю) та моніторинго-
вих перевірок з метою посилення державного нагляду 
(контролю) за дотриманням санітарного законодавства, 
у тому числі постанов Головного державного санітар-
ного лікаря України щодо організації протиепідемічних 
заходів у перукарнях та салонах краси, дошкільних за-
кладах, закладах громадського харчування, об’єктами 
торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами 
та під час роботи ринків.  

 За період з 15 червня по теперішній час разом з пред-
ставниками органів Національної поліції та органів 
місцевого самоврядування здійснено 1204 моніторин-
гових перевірки з використанням засобів відеофіксації 
вищезазначених закладів, зокрема, закладів громад-
ського харчування – 111, об’єктів торгівлі продовольчи-
ми товарами – 514, об’єктів торгівлі непродовольчими              
товарами – 460, перукарні та інші - 76.

Також на виконання пункту 1 Доручення Прем’єр-мі-
ністра України Д. Шмигаля від 30.06.2020 № 27388/0/1-
20, Новойдарським районним управлінням Головно-
го управління Держпродспоживслужби в Луганській 
області посилено контроль за дотриманням населен-
ням протиепідемічних заходів на період карантину в 
громадському транспорті, проведено 4 моніторинго-
ві перевірки в міському та міжміському транспорті                            
та ТОВ «РУАС Новоайдарська автостанція».  

Також за цей період державними інспекторами  
проведено 43 позапланових заходи державного нагля-
ду (контролю) на ТОВ «Торговий центр «Айдар», КП 
«Щастинський продторг» та 6 позапланових заходів в 
дитячих закладах дошкільної освіти Новоайдарського 
району Луганської області.

Під час здійснення державного нагляду (контролю) 
за дотриманням санітарного законодавства   залучали-
ся засоби масової інформації до висвітлення процесу та 
результатів перевірок. Новойдарським районним управ-
лінням Головного управління Держпродспоживслужби 
в Луганській області проводиться роз’яснювальна та 
інформаційна робота щодо запобігання поширенню 
на території району гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 
Розповсюджено 1200 інформаційних листів щодо про-
філактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Також за період з 15 червня по теперішній час підго-
товлено 4 статті в газету «Вісник Новоайдарщини», в 
мережі Інтернет на Фейсбук та офіційному сайті Голов-
ного управління Держпродспоживслужби в Луганській 
області опубліковано 15 статей щодо проведених захо-
дів по запобіганню поширення на території Луганської 
області гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Звертаємося до суб’єктів господарювання та грома-
дян з проханням, не дивлячись на послаблення каран-
тинних обмежень, дотримуватись встановлених про-
тиепідемічних вимог та заходів з метою збереження      
свого життя та здоров’я та убезпечення оточуючих.

Н. ЯКИМЧУК, начальник Новоайдарського РУ ГУ 
Держпродспоживслужби в Луганській області.
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продам
ДОМ. 066-543-27-16.
ДОМ в с. Алексеевка. Газифицирован. 050-66-760-48.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. 099-054-81-79.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ со всеми удобствами. Ул. Ковален-

ко. 095-15-88-617.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ (кв. Мира, 19). Цена договорная. 

066-45-94-244.
КВАРТИРУ и КОЗЛИКОВ. 099-278-14-75.
Действующее комплексное КАФЕ-МАГАЗИН «Мимино».   

095-842-82-52, 095-240-22-60.
КОРОВУ. 095-35-25-961.
УГОЛЬ. 050-627-08-63, 095-843-68-54.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з лушпиння соняшнику. 2800 грн/т.   

Безкоштовна доставка від 2 тонн. 066-305-44-64, 067-103-28-10.
ДРОВА сосновые (обрезки). 099-14-59-391.
КУСТИКИ бесшипной и высокоурожайной ЕЖЕВИКИ 

СОРТА ТОРН ФРИ. Цена – значительно ниже рыночной.                        
050-256-12-14.

СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг, 066-31-32-595.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds, б/у                   

(Барский машзавод). 099-36-88-604.

куплю
ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт 
изготовление, 

перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи
095-410-86-01, 067-640-64-14.

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 095-678-06-28.

услуги

17 ноября 2020 года –
полгода светлой памяти 

ТРУНЯКОВА
Николая Илларионовича.

Помним, скорбим…

Жена, сын,
племянница, друг Саша.

ПОМНИМ.. .УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ГОЛЄВА Володимира       
Володимировича, 31.05.1988 р. н., вважати недійсним.

Втрачений ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА МАГІСТРА АН  
№ 47352444, виданий 30.06.2014 року на ім’я ЦЕПЛЯЄВОЇ 
Анастасії Володимирівни, вважати недійсним.

считать недействительным

Немає слів, щоб висловити 
співчуття з приводу смерті люди-
ни, котра заслуговує на найкращі 
слова поваги та шани. Пішов 
з життя чоловік, який своїми 
діями та вчинками, своєю силою 
духу виховав не одне покоління 
учнів. Вміло навчав їх мудрості 
та відповідальності, завжди 
підтримував та був наставником.

Віктор Арсентійович 
ЗАДНІПРОВСЬКИЙ усе 
своє життя вирізнявся стій-
кістю характеру, силою духу та 
наполегливістю. Він був не лише 
вчителем, а ще і другом для своїх 
учнів.

Хтось із великих сказав: 
«Коли помирає людина, світ 
стає біднішим, бо втрачає те, 
чим вона жила, як сприймала 
все, що її оточувало, якою ба-
гатою і щедрою була її душа, 
сутність». Віктор Арсентійович 
був дуже енергійною людиною, 
великим працелюбом, люблячим 
чоловіком, батьком та дідусем.

Колективи Новоайдарської районної державної адміністрації 
Луганської області та Новоайдарської районної ради Луганської 
області висловлюють співчуття з приводу смерті ветерана 
педагогічної праці, вчителя математики Новоайдарської середньої 
школи, директора Дмитрівської середньої школи, начальника 
відділу народної освіти Новоайдарського району, розділяє скорботу 
і біль рідних, друзів, колег – усіх, хто знав і працював з Віктором 
Арсентійовичем. Також висловлюємо щире, глибоке співчуття сім’ї.

Світла пам’ять про Віктора Арсентійовича завжди буде жити 
серед рідних, друзів, товаришів, колег, батьків та учнів школи                      
і залишиться назавжди у наших серцях.

Освітянська родина Новоайдарщини зазнала великої втрати: 
пішов з життя Вчитель з великої літери, дорога кожному з нас лю-
дина – ветеран педагогічної праці, в минулому начальник відділу 
народної освіти Віктор Арсентійович ЗАДНІПРОВСЬКИЙ. Його 
висока професійна майстерність, життєва мудрість, організаторський 
талант назавжди залишаться у пам’яті педагогічних, учнівських та 
батьківських колективів району.

Відділ освіти Новоайдарської райдержадміністрації,
Центр професійного розвитку педагогічних працівників

висловлюють щирі і глибокі співчуття рідним та близьким. 

Висловлюємо щирі співчуття родині Задніпровських з 
приводу смерті чоловіка, батька Віктора Арсентійовича 
ЗАДНІПРОВСЬКОГО.

Вчителі-пенсіонери
Дмитрівської середньої школи: Н. М. Кравченко,

К. П. Неброй, О. О. Гончарь, Н. І. Сірик, Н. І. Куліш,
Т. Д. Гончар, В. В. Василик, Г. І. Євдокимова.

 Адміністрація та колектив Новоайдарської обласної 
санаторної школи висловлюють свої глибокі співчуття 
Задніпровській Тамарі Олексіївні та Задніпровському Воло-
димиру Вікторовичу у зв’язку з непоправною втратою – смер-                                                                                                     
тю чоловіка та батька, ветерана педагогічної праці                                                                                                       
ЗАДНІПРОВСЬКОГО Віктора Арсентійовича.

Районная общественная организация «Инвалидов-ветеранов Чер-
нобыля» выражает глубокие соболезнования ликвидатору второй ка-
тегории Феклистовой Валентине Николаевне по случаю смерти отца 
БОНДАРЬ Николая Федоровича.

По горизонтали: 1. Ножка. 5. 
Аспид. 9. Диод. 10. Роса. 12. Ком. 
13. Крен. 14. Иго. 15. Акт. 17. 
Тест. 19. Лаг. 20. Замес. 21. Трата. 
22. Спина. 25. Сайра. 28. Кон. 29. 
Инок. 30. МУР. 31. Иск. 33. Юкка. 
35. Бат. 36. Тире. 37. Озон. 38. Ду-
тар. 39. Лубок.

По вертикали: 1. Наказ. 2. Жим. 
3. Кок. 4. Адрес. 5. Арест. 6. Сон. 7. 
Пси. 8. Дрога. 9. Дока. 11. Агат. 16. 
Тмин. 17. Тени. 18. Трак. 19. Лайм. 
22. Скирд. 23. Пост. 24. Анкер. 25. 
Сокол. 26. Руан. 27. Артек. 32. Кит.                                           
33. Юра. 34. Азу. 35. Боб.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 45

Світлій пам’яті
ЗАДНІПРОВСЬКОГО

Віктора Арсентійовича
(03.07.1935 – 04.11.2020)

Життя прожив
учитель-практик
Зав районо наш –
Задніпровський.

У безкінечність математик
Тепер пішов Новоайдарський!
Директорами призначав нас,
Про школи дбав усі районні

15 років!
Хай пройде час,

Він буде в пам’яті народній!

05.11.2020 р.  Г. Борисенко.

Задніпровський Віктор Арсен-
тійович народився 03.07.1935 р. в 
селі Макєєвка Кремінського рай-
ону Ворошиловградської області 
в сім’ї колгоспників.

У рідному селі закінчив се-
редню школу, а з 1954 по 1957 
рр. проходив строкову службу в 
Радянській Армії в Підмосков’ї. 
Потім з 1958 по 1961 р.р. пра-
цював забійником на шахті 
«Кремінсько-Західна». З 1961 
року почав працювати в Олек-
сандрівській ВШ Кремінського 
районо до 1969 р. вчителем ма-
тематики і фізики та одночасно 

навчався заочно на фізматі Лу-
ганського педінституту. З січня 
1969 року був переведений ди-
ректором Дмитрівської СШ Но-
воайдарського району, де пра-
цював до 1974 року. З січня 1975 
року був переведений завіду-
ючим Новоайдарського район-
ного відділу народної освіти 
і керував ним до 1990 року. З 
вересня 1990 року до 1996 року 
працював учителем математики 
Новоайдарської СШ до виходу                                 
на пенсію.

У 1958 році одружив-
ся – Тамара Олексіїв-
на працювала вчителькою 

початкових класів, дочка Анто-
ніна – лікар, а син Володимир –                                                  
вчитель географії.

За багаторічну самовідда-
ну працю був нагороджений 
почесними знаками «Відмін-
ник народної освіти УРСР» у 
1981 році та «Відмінник осві-
ти СРСР» у 1986 році, ювіле-
йними медалями та медаллю              
«Ветеран праці».

Світла пам'ять про нашо-
го колегу і вчителя назавжди      
житиме в наших серцях!

Співробітники відділу осві-
ти: Кашкарова Г. В., Суво-
рова Т. І., Заруцька В. М., Ку-
тєпова В. С., Пузанова Ж. П., 
Антонова В. О., Пойманова                      
В. Є., Шастіна М. І., Зражаєва         
Т. В., Глайборода А. Г., Пету-
хова В. І., Журба Т. І., Муха                                                           
В. В., Копанєва Н. І. та інші.

Директори шкіл Андросов 
М. М., Миронов О. В., Лесик    
О. Т., Лесик О. І., Борисенко                         
Г. М., Калашніков О. В., Чур-
сін Ю. В., Бахмут Л. М., Геть-
манцева М. І., Корота Є. П., 
Мордасова В. В., Солодуха                    
А. П., Лісняк В. М., Воронкі-
на Т. І., Батурін О. М., Сенік                                                
О. Т., Неброй К. П., Сичова           
К. С., Харламов М. З. та інші.

До уваги мешканців району!

Новоайдарський районний 
військовий комісаріат

реорганізовано в 
Новоайдарський районний 

територіальний центр 
комплектування та соціальної 
підтримки (Новоайдарський 

ТЦК та СП).

Т. в. о. військового комісара 
Новоайдарського районного 

ТЦК та СП капітан 
Д. КОРОТКИЙ.

аренда
СДАМ В АРЕНДУ ДОМ в с. Алексеевка. 099-278-14-75.
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Реквізити для оплати:
(ТОВ «Вісник Новоайдарщини»)

Код ЄДРПОУ  02476675
п/р  

№ UA133047950000026001053726328 
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 304795

Японский кроссвордФилворд
Найдите в сплетении букв слова, начинающиеся 

с буквы «А». Слова могут «ломаться», но только под 
прямым углом. Все буквы должны быть вычеркнуты.

13 ноября. Убывающая Луна 
в знаке Весы. Подходящее время 
для отдыха после напряженной 
работы, обусловленной лунной 
Девой. Лучше всего не начинать 
чего-либо нового и глобального, 
а быстро завершить ранее нача-
тое и спланированное. Неплохой 
и довольно плодотворный период 
для делового сотрудничества, ос-
нованного на взаимопонимании и 
отсутствии каких-либо разногла-
сий. Негативным моментом яв-
ляется обостряющаяся сложность 
в принятии решений.

14 ноября. Убывающая Луна 
в знаке Скорпион. Настало время 
принятия самых ответственных 
решений. Улучшенная мысли-
тельная деятельность, возросшая 
способность к концентрации на 
сути проблемы и высокий уро-
вень самокритичности как нель-
зя лучше позволяют отделить 
истинно важное от наносного                                   
и малозначимого.

15 ноября. Новая Луна в знаке 
Скорпион. Можно смело браться за 
новые начинания, разрабатывать 

бизнес-планы новых проектов и 
возлагать на себя всевозможные 
обязательства, которые окажут-
ся посильными. 1 лунный день. 
Малоэффективный день как для 
индивидуальной, так и для кол-
лективной работы. День хорош 
для уединения, самоанализа и 
оценки прошлых поступков или                                                  
строительства планов на будущее.

16 ноября. Растущая Луна в 
знаке Стрелец. Лунный Стрелец 
несколько уводит наши мысли-
тельные процессы от земной 
логики и конкретики в область            
абстрактного мышления.

Однако, несмотря на это, пе-
риод идеален для решения вопро-
сов, связанных с юриспруденцией 
и любыми правовыми вопроса-
ми. Можно смело подавать за-
явку в регистрирующие органы 
власти на создание юридических 
лиц, общественных организаций          
либо дочерних предприятий.

17 ноября. Растущая Луна в 
знаке Стрелец. Любые бюрокра-
тические вопросы в это время 
решаются на удивление легко, 
практически сами собой. Всевоз- 
можные путешествия и команди-
ровки также будут иметь успех и 
пройдут без особых негативных 

приключений. Однако стоит ос-
терегаться операций, связанных        
с землей или строительством.

18 ноября. Растущая Луна в 
знаке Козерог. Не самое удачное 
время для общения с государ-
ственными органами и предста-
вителями властных структур. В 
денежных вопросах также не все 
гладко. Велика вероятность за-
держки в получении прибыли,          
возможны и убытки.

С другой стороны, решение 
вопросов с недвижимостью, а 
также всевозможные организа-
торские дела должны пройти без              
особых серьезных осложнений. 

19 ноября. Растущая Луна в 
знаке Козерог. Четвертый лун-
ный день. В силу возрастания 
дипломатичности день хорош 
для активных контактов и тор-
говых операций. При принятии 
решений следует воздержать-
ся от поверхностных суждений, 
так как возрастает склонность к 
необоснованному риску. На фи-
зиологическом уровне в первую 
лунную фазу организм накапли-
вает силы. Энергичность еще до-
вольно мала во всех сферах жиз-
ни, будь то самочувствие, личная                           
жизнь или бизнес.

Дорогую дочь,
сестру, жену,

мамочку и бабушку
Людмилу Павловну 

КОСОВУ
глубоко и сердечно 

поздравляем 
с Днем рождения!

Сегодня День рож-
денья твой, дай Бог хо-

рошего здоровья! Пусть 
будет на душе покой, 

согретый счастьем и лю-
бовью. Живи без грусти и 

печали, и счастье как ромашки 
собирай, чтобы дела вели к успехам и приносили 
щедрый урожай!

Желаем от чистого сердца со счастьем под руку 
идти, с удачей дружить непременно, как роза див-
ная цвести! Чтобы в доме всегда царили доброта, 
смех, веселье, любовь, чтобы жизнь только радость 
дарила, каждый день, каждый час, вновь и вновь!

С любовью – мама, Толя,
Оксана, муж, дети и внуки.

 


