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День вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Шановні учасники ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС!

Від імені Новоайдарської районної державної адміністрації та районної ради 
висловлюємо вдячність всім учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи.

Згідно з Указом Президента України, щорічно 14 грудня, у день закінчення будівництва 
саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС відзначається 
День вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Зараз День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС багато хто називає просто 
днем ліквідатора. Цей день пам’яті давно став скорботним нагадуванням всьому людству 
про важку перемогу над вогнем, яких охопив реактор атомної станції.

Вшановуючи учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ми схиляємо 
голови перед пам’яттю загиблих героїв і віддаємо данину пошани всім ліквідаторам 
аварії, які, рятуючи українців, а також народи інших країн від ядерної небезпеки,                                      
жертвували найдорожчим – своїм здоров’ям і життям.

Хай залишиться у минулому й ніколи не повториться жах чорнобильської катастрофи.   
А пам’ять про ті події навчить нас цінувати мир, спокій і процвітання.
 В. о. голови районної   Голова районної
 держадміністрації          ради

 т. В. нОВИКОВА.            В. В. МАКОГОн.

 

Шановні ліквідатори аварії на ЧАЕС!
26 квітня 1986 року сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства – 

аварія на Чорнобильській АЕС. Її наслідки визначально змінили життя українського народу, 
перетворили родючі землі на зону відчуження.

13 тисяч наших земляків різних професій були відряджені на боротьбу з невідомою 
стихією – ядерною катастрофою. Вони були тими, хто у перших рядах ціною здоров’я              
і життя, рятували нашу країну і весь світ від небезпеки.

Сьогодні у скорботі та вдячності ми схиляємо голови перед пам’яттю тих, чиє жит-
тя обірвала страшна трагедія. Втім, нашим громадянським обов’язком є вшанування                          
і турбота про живих ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

Луганщина вдячна мужнім учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
тим, хто став щитом заради майбутніх поколінь українців. Бажаю кожному із вас незламної 
сили духу, міцного здоров’я, мирного неба над головою та родинного затишку.

З повагою, голова Луганської обласної державної адміністрації – 
керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій ГАЙДАЙ.

День працівників суду

Шановні працівники суду!

Новоайдарська районна державна адміністрація та районна  рада 
щиро вітають вас із професійним святом – Днем працівників суду!

Упевнені, що ви зможете поліпшити добробут людей, забезпечити їм мирне, стабільне 
життя, захистити від свавілля та несправедливості.

Бажаємо вам міцного здоров’я і щастя. Хай успіх і професійні досягнення будуть             
вашими постійними супутниками в житті. Натхнення вам, мужності і оптимізму!
 В. о. голови районної   Голова районної
 держадміністрації         ради

 т. В. нОВИКОВА.         В. В. МАКОГОн.

 

День працівників державної виконавчої служби
Шановні працівники державної виконавчої служби!

 Від імені Новоайдарської районної державної адміністрації 
та районної ради прийміть щирі вітання із професійним святом –                 

Днем працівників державної виконавчої служби.
Державна виконавча служба України відіграє важливу роль у суспільному житті 

країни в питаннях забезпечення виконання рішень судів. Ваша щоденна кропітка пра-
ця стоїть на сторожі захисту конституційних прав та свобод громадян, сприяє зменшенню 
несправедливості та надійному захисту найвищих суспільних цінностей.

Бажаємо вам високого професіоналізму, почуття відповідальності в утвердженні 
законності у суспільстві, успіхів у цій нелегкій, але такій необхідній справі, міцного здоров’я, 
родинного щастя, добра, благополуччя та мирного неба.
 В. о. голови районної   Голова районної
 держадміністрації   ради
 т. В. нОВИКОВА.            В. В. МАКОГОн.

 

 
 

 
 

На цій основі вони вирішили таке:
1. Невідкладні заходи зі стабілізації 

ситуації в зоні конфлікту:
Сторони віддані повній та всеохопній 

імплементації режиму припинення вог-
ню, підкріпленого реалізацією всіх 
необхідних заходів з підтримки режиму 
припинення вогню до кінця 2019 року.

Вони підтримають розробку та 
імплементацію оновленого пла-
ну з розмінування на основі рішення 
Тристоронньої контактної групи про 
протимінну діяльність від 3 березня  
2016 року.

Вони підтримають домовленість у 
рамках Тристоронньої контактної групи 
щодо трьох додаткових ділянок розве-
дення з метою розведення сил і засобів 
до кінця березня 2020 року.

Вони заохочують Тристоронню кон-
тактну групу сприяти звільненню та 
обміну утримуваних осіб, пов’язаних 
з конфліктом, до кінця року на основі 
принципу «всіх на всіх», починаючи з 
«усіх встановлених на всіх встановле-
них», при розумінні, що міжнародним 
організаціям, включно з Міжнародним 
комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), 
буде надано повний і безумовний допуск 
до всіх утримуваних осіб.

Вони підтримають досягнення про-
тягом 30 днів домовленості в рам-
ках Тристоронньої контактної групи 
про нові пункти пропуску через лінію 
розмежування, виходячи передусім                                    
з гуманітарних критеріїв.

Вони нагадують, що Спеціальна 

моніторингова місія (СММ) Організації 
безпеки і співробітництва в Європі має 
бути спроможною використовувати  усі 
можливості мандату (від 21 березня 2014 
року) і мати безпечний і надійний до-
ступ на всій території України з метою          
повного виконання свого мандату.

2. Заходи з імплементації 
політичних положень Мінських угод:

Сторони висловлюють зацікавленість 
у досягненні домовленостей у рам-
ках Нормандського формату (Н4) і 
Тристоронньої контактної групи щодо 
всіх правових аспектів Закону про осо-
бливий порядок місцевого самовряду-
вання (про особливий статус) окремих 
районів Донецької та Луганської обла-
стей – як вказано у Комплексі заходів з 
виконання Мінських домовленостей від 
2015 року – з метою забезпечення його 
функціонування на постійній основі.

Вони вважають за необхідне 
інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» 
в українське законодавство згідно 
з версією, узгодженою Н4 та                                       
Тристоронньою контактною групою.

3. Подальші кроки:
Вони просять своїх міністрів закор-

донних справ та політичних радників за-
безпечити виконання досягнутих домов-
леностей, і вони погодилися провести ще 
одну зустріч у цьому форматі впродовж 
чотирьох місяців стосовно політичних 
та безпекових умов, серед іншого –              
для організації місцевих виборів.

president.gov.ua

 
 

 

Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки 
Німеччина, Президент Російської Федерації та Президент України                   
провели зустріч у Парижі.

Мінські домовленості (Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Мінський 
меморандум від 19 вересня 2014 року та Мінський комплекс заходів від 12 
лютого 2015 року) продовжують слугувати основою роботи Нормандського 
формату, держави – члени якого віддані їхній повній імплементації.

Вони наголошують на загальному прагненні до сталої й всеохопної 
архітектури довіри та безпеки у Європі, заснованій на принципах ОБСЄ,         
для якої врегулювання конфлікту в Україні є одним із низки важливих кроків.

Успейте оформить подписку 
на 2020 год по цене 2019 года - 300 гривень!

Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, 
что стоимость годовой подписки составляет 300 гри-
вень. К тому же, в будущем году сохраняются преж-
ние льготы: при условии годовой подписки в тече-
ние года можно бесплатно напечатать в газете одно                                        
поздравление или объявление.

Сделайте подарок своим близким!
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Обгрунтуванням цих вимог є наступне.
Положеннями глави 4 розділу ІХ Кодексу газороз-

подільних систем (Кодекс ГРМ) встановлено, що ви-
значення фактичного об'єму споживання (розподілу) 
природного газу по об'єкту побутового споживача 
здійснюється на межі балансової належності між Опе-
ратором ГРМ і побутовим споживачем на підставі да-
них лічильника природного газу з урахуванням вимог 
цього Кодексу та договору.

Для визначення фактичного об'єму споживання 
(розподілу) природного газу приймаються дані лі-
чильника газу Оператора ГРМ. У разі відсутності 
лічильника газу в Оператора ГРМ приймаються дані 
лічильника газу побутового споживача.

Об'єм фактичних втрат та виробничо-техноло-
гічних витрат природного газу Оператора ГРМ 
розраховується як різниця між об'ємом надхо-
дження природного газу до ГРМ у відповідний пе-
ріод і об'ємом природного газу, який розподілений                                          
між споживачами.

При цьому витрати на закупівлю природного 
газу для покриття виробничо-технологічних витрат   
включаються до тарифу на розподіл природного газу.

Розміри нормативних втрат і виробничо-техно-
логічних витрат природного газу в газорозподіль-
них мережах затверджені наказом Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України 
(Міненерговугілля) від 25.12.2015 № 847 «Про за-
твердження розмірів нормативних втрат і вироб-
ничо-технологічних витрат газорозподільних під-
приємств (операторів газорозподільних систем)                                                                                      
на 2016 рік» (далі – Наказ № 847).

Відповідно до Наказу № 847 розміри норматив-
них втрат і виробничо-технологічних витрат при-
родного газу газорозподільних підприємств (опе-
раторів газорозподільних систем) на 2016 рік були 
розраховані на підставі наказу Міненерговугілля 
від 23.11.2011 № 737 «Про визначення розмірів нор-
мативних втрат і виробничо-технологічних витрат                                                          
природного газу в газорозподільних мережах».

При цьому пунктом 1.1 наказу Міненерговугіл-
ля від 23.11.2011 № 737 визначено, що річні обсяги 
нормативних втрат і виробничо-технологічних ви-
трат природного газу в газорозподільних мережах 
розраховуються відповідно до Методики визначення 

питомих виробничо-технологічних втрат природного 
газу під час його транспортування газорозподільними 
мережами і Методики визначення питомих виробни-
чо-технологічних витрат природного газу під час його 
транспортування газорозподільними мережами, за-
тверджених наказом Мінпаливенерго від 30.05.2003 
№ 264, та Методики визначення питомих втрат при-
родного газу при його вимірюваннях побутовими лі-
чильниками в разі неприведення об'єму газу до стан-
дартних умов, затвердженої наказом Мінпаливенерго 
від 21.10.2003 № 595 (Методика № 595).

Положеннями Методики № 595 визначено, що 
питомі втрати газу визначаються підприємства-
ми з газопостачання та газифікації розрахунковим 
шляхом самостійно і включаються до собівартості                    
транспортування газу цих підприємств

Відповідно до листів Міненерговугілля від 
28.12.2018 № 03/31-11587 та від 12.02.2019                                     
№ 03/31-1472 Оператори ГРМ при розрахунку своїх 
виробничо-технологічних витрат застосували поло-
ження Методики № 595. Міністерством Методику      
№ 595 було враховано при затвердженні Наказу № 847.

Таким чином, розміри нормативних втрат і вироб-

ничо-технологічних витрат природного газу газороз-
подільних підприємств (операторів ГРМ) були розра-
ховані з урахуванням втрат, які виникають у зв’язку з 
неприведенням показань лічильника газу побутового 
споживача до стандартних умов.

Відповідно до положень пункту 2 глави 6 розділу 
ІІІ Кодексу ГРМ очікувані річні об’єми (обсяги) втрат 
та виробничо-технологічних витрат природного газу 
в ГРМ, покриття яких передбачено діючою струк-
турою тарифу на розподіл, визначалися НКРЕКП на 
рівні передбачених об'ємів (обсягів) втрат та вироб-
ничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ 
у тарифі на послуги з розподілу природного газу                               
на 2016 рік відповідного Оператора ГРМ.

Таким чином, покриття різниці у вимірах при-
родного газу здійснюється за рахунок тарифу, а 
отже, і нарахування та стягнення додаткових плат 
(фактично подвійних) із побутових споживачів                                            
є неправомірними.

Використання операторами ГРМ Методики приве-
дення об'єму природного газу до стандартних умов за 
показами лічильників у разі відсутності приладів для 
вимірювання температури та тиску газу, затвердже-
ної наказом Мінпаливенерго від 26.02.2004 № 116 
(Методика № 116), відносно побутових споживачів   
є неправомірним, виходячи з наступного.

Так, Глава 1 «Загальні положення» та Глава 2 «Га-
лузь використання» Методики № 116 визначають, 
що розрахунки об'єму газу, приведеного до стандарт-
них умов, здійснюються з урахуванням коефіцієнтів 
коригування показів лічильників, визначених у цій 
Методиці. Такі розрахунки виконуються спожива-
чами газу самостійно. Дія цієї Методики поширю-

ється на суб'єкти господарювання, які у господар-
сько-виробничій діяльності для вимірювання об'єму 
спожитого газу використовують лічильники, крім ви-
падків використання газу за показами лічильників                                
громадянами-підприємцями для власних потреб.

Оскільки побутові споживачі не є суб’єктами го-
сподарювання та громадянами-підприємцями, норми 
Методики № 116, зокрема величини коефіцієнтів, не 
можуть бути застосовані операторами ГРМ по від-
ношенню до побутових споживачів, при розрахунках 
фактично використаних об’ємів природного газу.

nerc.gov.ua

Оператори газорозподільних систем не мають права приводити об’єми спожитого природного газу побутовими споживачами до стандартних умов для здійснення 
комерційних розрахунків. Крім того, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 23 листопада 2018 року висло-
вила свою позицію щодо цього. Регулятор публічно звертається до операторів ГРМ (газо-розподільчі мережі) з вимогою дотримуватись у своїй діяльності чинного законо-
давства та цивілізованих правил роботи на ринку природного газу.

Для виходу на пенсію в Україні з 2020-го року україн-
цям потрібно буде мати від 27 років стажу, якщо вони хо-
чуть вийти на заслужений відпочинок з 60 років. Іншим 
доведеться працювати до 63 і 65 років. Уряд опублікував 
детальні вимоги до майбутніх пенсіонерів. Про це заявили                                                            
в Міністерстві соціальної політики.

Як повідомляється, до 2028-го року в Україні тільки близь-
ко половини (45%) 60-річних зможуть вийти на пенсію вчас-
но. Іншим через брак стажу доведеться працювати до 63 або         
65 років. Підвищення вимог щодо стажу вже відбувається.

Також в Мінсоцполітики заявили, що в 2028 р.тіль-
ки 55% виконають вимоги щодо стажу. Це означає, 
що кількість українців пенсійного віку, але без пенсій,                                                                   
буде рости з кожним роком.

Хто зможе вийти на пенсію в 60 років: 2020 р. – від 27 ро-
ків стажу;  2021 р. – від 28 років стажу; 2022 р. – від 29 років 
стажу; 2023 р. – від 30 років стажу; 2024 р. – від 31 року ста-
жу; 2025 р. – від 32 років стажу; 2026 р. – від 33 років стажу;                  
2027 р. – від 34 років стажу; 2028 р.– від 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію у 63 роки: 2020 р. – від 17 до 27 ро-
ків стажу; 2021 р. – від 18 до 28 років стажу; 2022 р. – від 
19 до 29 років стажу; 2023 р. – від 20 до 30 років стажу;                         
2024 р. – від 21 до 31 року стажу; 2025 р. – від 22 до 32 років 
стажу;  2026 р. – від 23 до 33 років стажу;  2027 р. – від 24                                                      
до 34 років стажу; 2028 р. – від 25 до 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 65 років: 2020 р. – до 17 років ста-
жу; 2021 р. – до 18 років стажу; 2022 р. – до 19 років ста-
жу; 2023 р. – до 20 років стажу; 2024 р. – до 21 року стажу;                         
2025 р.– до 22 років стажу; 2026 р. – до 23 років стажу;                                                                                    
2027 р. – до 24 років стажу; 2028 р. – до 25 років стажу.

rbc.ua

В Києві відбулося засідання «круглого столу» стосовно 
розбудови залізничної інфраструктури як складової соціаль-
но-економічного розвитку Луганської області. Мова йшла 
щодо приєднання залізничної гілки «Лантратівка – Кіндра-
шівська-Нова» до Всеукраїнської мережі залізничного спо-
лучення. «Реалізація цього масштабного інфраструктурного 
проєкту матиме не тільки економічний ефект, а й великий со-
ціальний та політичний вплив на розвиток ситуації в області. 
Адже на сьогодні в нас дев’ять від’єднаних він державної за-
лізничної мережі районів. Важливо, що завдяки будівництву 
нової ділянки ми отримаємо сполучення зі Станицею Луган-
ською. Тобто, нашим громадянам непотрібно буде долати 
сотні кілометрів до найближчої станції», – наголосив голо-
ва Луганської обласної державної адміністрації – керівник      
обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. 

Реалізація проєкту розрахована на три роки. По 
шість місяців необхідно на розробку техніко-економіч-
ного обґрунтування та проєктно-кошторисної докумен-
тації, два роки – безпосередньо на будівництво колії.                                                             
Довжина ділянки складає від 45 до 60 км. 

«Будівництво дасть можливість створити нові робо-
чі місця та розширити перспективи для бізнес середовища 
регіону, – акцентував Сергій Гайдай. – В енергетичному 
секторі наявність нової залізниці дозволить модернізува-
ти Луганську ТЕС у місті Щастя та стабілізувати роботу                                            
вугільнодобувних підприємств області».

Крім того, це на 10 % зменшить логістичні витрати то-
варовиробників, збільшить на 3,5 млн тонн на рік обся-
гів вантажоперевезень та на 2,5 млн осіб – пасажиро-
перевезень. Одночасно значно зменшиться руйнування 
автошляхів Луганщини, які наразі перевантажені через рух                                              
великотоннажного транспорту.

loga.gov.ua

Нацбанк завершує перехід на оновлений банкнот-
но-монетний ряд гривні. Це робиться задля захисту 
від підробок українських грошей, економію коштів для 
держави та зручності розрахунків.

Захист від підробок. Сучасні технології дозволяють 
достатньо легко підробляти паперові гроші. Наразі, 
фальшивки буквально заполонили Україну. Їх можна 
отримати в магазині, на базарі та навіть у банку.

Для боротьби з підробками Національний банк вво-
дить монети номіналом 5 і 10 гривень. Поступово вони 
замінять паперові банкноти. 

Також найближчим часом планується запровадити 
оновлені банкноти номіналом 50 та 200 гривень. На 
оновлених купюрах удосконалять систему захисту від 
підробок. Водночас, ці купюри своїм дизайном наслі-
дують банкноти нового покоління гривні – номіналами 
20, 100, 500 та 1000 гривень. Таким чином Нацбанк 
завершить оптимізацію поточного номінального ряду.          
Ця оптимізація тривала з 2014 року.

Головні дати. 20 грудня 2019 року – в обігу з'яв-
ляться монети номіналом 5 гривень та оновлені банк-
ноти номіналом 50 гривень; 25 лютого 2020 року 
– в обіг введуть оновлені банкноти номіналом 200 
гривень; у середині 2020 року – введуть в обіг монети                                                 
номіналом 10 гривень. 

Проте споживачам не варто лякатись, оскіль-
ки й надалі розраховуватись можна буде одночасно                                   
як старими банкнотами, так і новими монетами. 

Таким чином, паперові 1, 2, 5 та 10 гривень не вилу-
чатимуть з обігу, тому ними розраховуватимуться доти, 
доки паперові гроші не зіпсуються.

24tv.ua
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Урочисті заходи розпочалися із віталь-
них виступів виконувача обов’язків голо-
ви Новоайдарської райдержадміністрації 
Тетяни Новикової та голови Новоайдар-
ської районної ради Віктора Макогона, які 
привітали всіх з нагоди Дня Збройних 
Сил України та Дня місцевого самовря-
дування. Підкреслили, що працівники 
місцевого самоврядування району, депу-
тати районної ради вирізняються високим 
професіоналізмом, цілеспрямованістю 
та відповідальністю за доручену спра-
ву. Відмітили, що сьогодні є порозуміння                                                            
між усіма гілками влади району. 

Депутатський корпус району досить 
успішно вирішує важливі соціально-еко-
номічні та громадсько-політичні питання. 
Подякували військослужбовцям за само-
відданість, стійкість, силу духу та патріо-
тизм, який вони проявляють у боях, стоячи 
на захисті територіальної цілісності нашої 
держави, працівникам місцевого самовря-
дування - за самовіддану працю на благо 
розвитку Новоайдарського району та усім 
присутнім побажали міцного здоров’я,   
щастя, добробуту, успіхів, мирного неба.

У ході урочистих заходів військово- 
службовцям та працівникам місцевого са-
моврядування за сумлінне виконання своїх 
обов’язків та вагомий внесок у розвиток 
району вручили нагороди. Подяками Но-
воайдарської районної ради та Новоайдар-
ської райдержадміністрації й медаллю «За 
оборону Щастя» нагороджені голова ГО 
«Спілка ветеранів АТО та ООС Новоай-
дарщини» Віктор Олександрович Шварьов, 
учасник бойових дій Сергій Ілліч Кобенюк.  
Подяки та медаль «За службу державі» 
отримали заступники голови ГО «Спілка 
ветеранів АТО та ООС» Олександр Олек-
сандрович Мякота та Олег Степанович 
Курілов, учасник бойових дій Галина Ми-
колаївна Астахова. Для отримання Подяки 

та медалі «Ветеран війни – учасник бойо-
вих дій» запрошені учасники бойових дій 
Григорій Олексійович Сабєльніков, Євген 
Борисович Мордасов, Юрій Валентино-
вич Старостенко, Олександр Вікторович      
Свистула.

Подяки Новоайдарської райради та 
Новоайдарської РДА вручені учасни-
кам бойових дій Володимиру Івановичу 
Запорожцю, Сергію Івановичу Попову,                                  
Сергію Миколайовичу Шопіну.

За багаторічну сумлінну працю, високий 
професіоналізм в роботі та з нагоди відзна-
чення Дня Збройних Сил України Грамо-
тами Новоайдарської райради та райдерж-
адміністрації нагороджені старший офіцер 
відділення комплектування Новоайдар-
ського РВК, майор Валентин Валентинович 
Протоцький, радіотелеграфіст відділення 
зв’язку  та інформатизації Новоайдарського 
РВК, старший солдат Марина Володими-
рівна Лебедєва, механік-радіотелеграфіст 
відділення зв’язку  та інформатизації Но-
воайдарського РВК, старший солдат Ігор 
Вікторович Мул, стрілець 3-го відділення 
охорони взводу охорони Новоайдарського 

РВК, солдат Андрій Петрович Попов, го-
ловний спеціаліст мобілізаційного відді-
лення Новоайдарського РВК, службовець 
ЗСУ Євген Іванович Єкатеринін, голов-
ний спеціаліст відділення комплектування 
Новоайдарського РВК, службовець ЗСУ                                                                
Сергій Вікторович Лактін.

З нагоди Дня місцевого самоврядуван-
ня Грамотами Новоайдарської райради та 
райдержадміністрації нагороджені депута-
ти Новоайдарської районної ради сьомого 
скликання Валентина Миколаївна Воронкі-
на, Іван Іванович Горбенко, Максим Олек-
сандрович Кранцевич, Олена Анатоліївна 
Кізілова, Валентина Михайлівна Лісняк, 
Світлана Василівна Сабєльнікова, Адам 
Адамович Свирида, Олександр Павло-

вич Сороковенко, депутат Новоайдарської 
селищної ради Микола Михайлович Ан-
дросов, Штормівський сільський голова 
Світлана Миколаївна Антіпова, головний 
бухгалтер, депутат Денежниківської сіль-
ської ради Антоніна Іванівна Бондаренко, 
депутат Дмитрівської сільської ради Сергій 
Сергійович Василик, спеціаліст-землевпо-
рядник Чабанівської сільської ради Неля 
Олександрівна Волохань, депутат Гречиш-
кінської сільської ради шостого скликання 
Павло Іванович Гречишкін, 
спеціаліст-землевпорядник 
Райгородської сільської ради 
Олена Василівна Дюкарева, 
Новоохтирський сільський 
голова Іван Кіндратович 
Лаптєв, Смолянинівський 
сільський голова Руслан 
Олександрович Лисаков, за-
ступник голови виконкому 
Колядівської сільської ради, 
директор НВК Вовкодаїв-
ська ЗОШ-ДНЗ Віра Васи-
лівна Мордасова, секретар 
Штормівської  сільради 
Лариса Василівна Нагор-
на, секретар Муратівської 
сільської ради Надія Іванів-
на Ніловко, Олексіївський 
сільський голова Тетяна 
Іванівна Стрижобик, секре-
тар Колядівської сільської 
ради Інна Євгеніївна Тка-
ченко, головний бухгалтер, 
депутат Олексіївської сіль-
ської ради Ніна Василівна 
Трет’якова, слюсар Побє-
дівської сільської ради Єв-
ген Сергійович Харченко, 
Бахмутівський сільський 
голова Тетяна Михайлівна 
Щурова, начальник відділу 
аналітичного забезпечення 

та управління комунальною власністю ви-
конавчого апарату Новоайдарської райради 
Майя Іванівна Корольова, начальник фінан-
сово-господарського відділу, головний бух-
галтер виконавчого апарату Новоайдарської                                                                                              
райради Інна Миколаївна Степанчук.

Після урочистої частини відбулася чудо-
ва концертна програма за участі колективів 
сільських закладів культури та працівни-
ків Новоайдарського районного Будинку    
культури.

 

6 грудня 2019 року у Новоайдарському районному Будинку культури відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних Сил України та Дня місцевого самоврядування, 
в яких взяли участь депутати районної ради, працівники сільських та селищної рад, військовослужбовці, представники установ та організацій району.

73 % населення України рішуче проти про-
дажу землі, проте Володимир Зеленський та 
його «слуги народу» вже прийняли відповідні 
законопроекти в першому читанні.

5 грудня понад 40 політичних та громад-
ських організацій разом з «Батьківщиною» 
об’єднались у Національний штаб захисту 
рідної землі. На першому засіданні затвердже-
но основні вимоги до президента Володимира 
Зеленського: відкласти ухвалення «земельних 
законів», продовжити мораторій та оголо-
сити референдум, давши народу самостійно         
вирішити, продавати сільгоспземлю чи ні.

Ви хочете, щоб Україну – вашу Батьків-

щину - розпродали і залишили вас і ваших 
нащадків рабами агрохолдингів та іноземних 
корпорацій? Відповідь очевидна! 

Пропоную всім приєднатися до об-
ласного штабу захисту рідної землі і ра-
зом захистити нашу з вами землю, наше 
спільне майбутнє – телефонуйте на без-
коштовний номер 0-800-210-445. Будемо 
координувати наші дії задля забезпечення                              
спільної перемоги!

Олександр РОМАНОВСЬКИЙ, 
керівник Луганської ОПО 

ВО «Батьківщина».

 
 

Вітання від військових

Співає народний хор Новоайдарського РБК

Нагородження депутата 
районної ради С. Сабєльнікової 
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Співробітниці музею Алла Анатоліївна 
Сорокіна та Ольга В’ячеславівна Клоч-
кова розповіли відвідувачам виставки 
про причини та наслідки цих страшних 
явищ, прочитали розповіді очевидців    
та архівні матеріали. 

Їли тоді й квіти акації, й корінці, 
дичавіючи від голоду. Кожне слово 
зачіпало за живе, кожна розповідь тор-
калась серця. Так, мабуть, всі зрозуміли, 
що страшнішого за голод нічого немає. 
Експозиція оформлена лаконічно, стри-
мано: тематичні фото, чорний хліб, ко-
лосся. А ще незвична для сучасників 
випічка – невеличкі округлі коржики. Це 
А. А. Сорокіна спробувала відтворити 
хліб, подібний тому, який їли наші земля-
ки в роки Голодомору: з насіння бур’яну, 
яке вона змолола на кавомолці. Бажаючі 
мали змогу скуштувати цей хліб.

Незвичайним, колоритним заходом 
підбито певний проміжний підсумок 
дослідженню, яке проводить му-
зей,  «Хліби Новоайдарщини». Це 
відноситься до нематеріальної спадщи-
ни – традицій, які живуть в народі, але 
можуть піти разом з носіями. Щоб цьо-
го не сталося, музейні працівники до-
кладають всіх зусиль для збереження 
нематеріальної спадщини.

На заході «Хліби Новоайдарщи-
ни» знані майстри та майстри району 
поділилися своїм досвідом з випечення 
різноманітних хлібів та приготування 
поминальних страв. Було дуже цікаво 
дізнатися про певні особливості та 
традиції, які, звичайно, існують і в такій 
справі як випечення хлібів.

Особливу шану та подяку висло-
вили  майстрині Любові Іванівні Бор-
дюг за цікавий досвід та представлені 
хліби з села Колядівки. Жінка протягом 
багатьох років випікає хліби власно-
руч, а також готує поминальні обіди чи 
не на всю Колядівку. Любов Іванівна 

поділилася деякими особливостями 
цих обідів. Одна з низ – в Колядівці 
для поминання готують капусняк. Та 
незвичайний, колядівський. Для нього 
готується особлива зажарка, окремо ва-
ряться м'ясо та картопля (не різана, ціла),                                                           
капуста нарізується дуже дрібно.

З цікавістю відвідувачі виставки по-
слухали та ще й скуштували хліб, який 
для заходу випік Михайло Кирилов. Його 
теж без перебільшення можна назвати 
майстром та знавцем цієї справи. Цього 
разу на столі опинився один з фірмових 
хлібів автора. Михайло Вікторович 
сучасні гаджети активно застосовує 

й у цій сфері життя – мультиварки та 
хлібопічки стали його незамінними 
помічниками. Для випікання хлібу, який 
могли скуштувати гості заходу в музеї (та 
й не тільки для цього рецепту) Михай-
ло використав мед замість цукру. Це не 
тільки більш здорове харчування, окрім 
цього мед надає випічці неймовірний, 
неповторний аромат. Також він поділився 
ще одним своїм кулінарним секретом: до-
давати до тіста зерна гірчиці (саме зерна, 
не мелену). Їхній смак у готовому виробі 
практично не відчувається, проте завдя-
ки цій хитрощі хліб зберігається свіжим                                                                        
та м’яким мінімум на два дні довше.

Також надзвичайним було 
спілкування з майстрам випічки Оле-
ною Іванівною Ольшевською, Ал-
лою Анатоліївною Сорокіною та 
Ганною Микитівною Масловською. 
Вони поділилися своїми історіями, 
розповіли про те, звідки дізналися 
старовинні рецепти, як вчилися випікати                                                            
незвичайні хліби.

Родзинкою столу стала поминальна 
каша з двох сіл Новоайдарського району: 
Гречишкіного (автор Тетяна Миколаївна 
Дементьєва) та Райгородки (автор Ва-
лентина Олександрівна Євдокімова). 
Дійсно, рецепти унікальні, в інтернеті 
таких не знайдеш. Ось, наприклад, 
кашу за рецептом мешканців с. Гречиш-
кине потрібно готувати так: на 1 літр 
молока треба взяти по одному стака-
ну цукру та рису. Поки рис готується, 
збити 10 яєць та тоненькою струй-
кою ввести до каші. Вершкове масло,                                                       
родзинки та ванілін додати за смаком.

Щоб все ж таки завершити захід на 
позитивній ноті, співробітники музею 
запропонували увазі відвідувачів гар-
ний, пишний, солодкий та надзвичайно 
смачний весільний коровай. Звичайно, 
байдужих не було. Коровай справді вий-
шов і пухким, і ароматним. Смакувати             
таким – одне задоволення.

На завершення змістовного заходу 
музейники вручили Подяки за плідну 
співпрацю фотографу Миколі Івановичу 
Литвиненку та майстрам, які взяли 
участь у цьому заході.

Новоайдарський районний крає-
знавчий музей й надалі продовжує 
дослідження та вивчення нематеріальної 
культурної спадщини району. Бажаємо 
успіхів та натхнення у цій потрібній 
справі.

М. ТИХОНОВА.
Фото О. ЧАСНИКОВ.

Збереженню традицій та дослідженням, які допомагають зберегти матеріальну 
та нематеріальну спадщину, приділяють велику увагу працівники Новоайдарського            
районного краєзнавчого музею.

Нещодавно у музеї було відкрито поминальну виставку, присвячену пам’яті              
жертв голодоморів в Україні. 

Бібліотекарем сільської бібліотеки 
Наталією Петрівною Подройко і шкільним 
бібліотекарем Валентиною Петрівною 
Кошман була оформлена книжкова               
виставка «Жнива скорботи».

Першокласники разом із класоводом 
Оленою Володимирівною Видющою в ході 
бесіди «Колоски памяти» доторкнулись 
трагедії дітей далеких років страшного го-
лоду. На годині спілкування другокласники 
проглянули мультфільм «Голодний дух» і 
разом із класоводом Тамарою Миколаївною 
Лігус обговорили його. «Голод 33-го – 
біль душі і пам›ять серця» - бесіда за 
презентацією, підготовленою разом з 
класоводом Любов’ю Іванівною Швач-
кою. Класовод Алла Миколаївна Волоши-
на з четвертокласниками провела бесіду 
«Свічка пам’яті у моєму вікні». Виховна 
година «Жнива скорботи»  була проведе-
на в 5 класі (класний керівник Валентина 
Петрівна Кошман). Класний керівник 6 
класу Людмила Олександрівна Бикова оз-
найомила учнів із «Страшними сторінками 
з історії України». Заходом «Запали свічку 
Пам’яті» вшанували семикласники з клас-
ним керівником Людмилою Миколаївною 
Закутньою пам’ять жертв голодомору. 
Восьмикласники і дев’ятикласники на 
основі розповідей-спогадів родин про голо-
домор створили презентації (кл. керівники 
Тетяна Валеріївна Козлякова та Роман Ми-
колайович Поклонський). Заходом «Знати. 
Пам’ятати» десятикласники вшанували 
пам’ять жертв голодоморів (кл. керівник 
Тетяна Володимирівна Кисла).

Серйозно і відповідально підготувалися 
до заходу «Колос правди» одинадцяти-
класники (кл. кер. Зоя Михайлівна Шапо-
валова). На захід були запрошені вчителі й 
старшокласники. До присутніх звертається 
Олександр Ісаєнко: «Шановні присутні! 
Сьогодні ми зібралися для того, щоб 
увічнити пам’ять про тих, хто прийняв му-
ченицьку смерть у 1932-1933 роках. Ці хви-
лини присвячуються пам’яті українських 
сіл і хуторів, які щезли з лиця землі після 
найбільшої трагедії ХХ століття».

Сторінка за сторінкою розкривалися 
факти геноциду українського народу: за-
гибель мільйонів людей від голоду вла-
да намагалась приховати, уряд відкинув 
пропозиції про допомогу з-за кордону, 
люди не плакали, помирали мовчки, хто 
лічив їх тоді? «Ми, безперечно, досягли 
того, що матеріальне становище робітників 
і селян у нас поліпшується із року в рік. У 
цьому можуть сумніватись хіба що тільки 
запеклі вороги радянської влади», - говорив 
Сталін в 1933 році. Про це не наважувались 
говорити 65 років! У жодних підручниках 
не можна було знайти ні єдиного слова про 
голодомор. Тільки на початку 90-х років 
ХХ століття Україні та й усьому світу було 
повернуто правду про голодомор.

Перегляд відеоролика «Визнання факту 
голодомору як геноциду українського на-
роду» (14 світових держав визнали голо-
домор геноцидом). Євгенія Ісаєнко почала 
розповідь про організацію колективних го-
сподарств на селі: «З болем і страхом всту-
пали селяни в колгоспи. Тих, хто не хотів 
іти, суворо карали. Їх висилали з рідних 
місць, називали куркулями, ворогами на-
роду. Вивезені товарняками до Сибіру, на 
Урал, люди гинули сім’ями в нужді і голоді. 
Мільйони не повернулися в Україну».

Далі перегляд відеоролика «Колос 
правди». Проникливо розповідає вірш 
«Спішила мати» Артем Гибалюк.

Смертельним вироком для українців 
стала постанова Раднаркому від 20 листо-
пада 1932 року «Про заходи підсилення 
хлібозаготівлі» - колгоспникам припинили 
видачу будь-яких натуральних авансів по 
всіх колгоспах, що незадовільно виконува-
ли плани хлібозаготівель». У колгоспників, 
які одержали хліб до постанови, його масо-
во забирали. Українські села почали голо-
дувати. Рятуючись від голоду, люди збира-
ли колоски. Але і це каралось законом, який 
народ назвав «Закон про п’ять колосків». 
За цим законом за крадіжку колгоспного    
майна засуджувались навіть діти. 

Перегляд відеоролика «Про голод очи-
ма дитини». Ліза Костюк прочитала вірш  
«Три колоски». Хвилина мовчання.

Слово надається голові ветеранської 
організації Н.І. Гетьманцевій: «Наш 
сьогоднішній захід болем у серці озивається 
в серці кожного присутнього. Адже нашій 
нації завдана страшна кривда, відлуння 
якої живе і до сьогодення.

Я прийшла до вас з книгою «Врятована 
пам’ять». В цій книзі свідчення очевидців 
про голодомор. Наші односельчани теж 

розповідали про ті страшні часи: це                           
А. І. Швачка, П. В. Підгорна, У. І. Коваль. 
Я щиро вдячна, що сьогодні майбутні ви-
пускники  школи-гімназії ще раз ствер-
дили цінність «врятованої пам’яті» і  
передали нам. І ми повинні зберегти цю 
врятовану пам›ять і передати прийдешнім 
поколінням українців. Цього забути і                                        
пробачити не можна!».

А ще олексіївці чітко знають: ми, 
українці, завжди дамо відсіч ворогам. В 
рамках проекту «Ми – діти твої, Україно» в 
НВК Олексіївська школа-гімназія відбувся 
захід про реальні події в Україні «Неоголо-
шена війна», під керівництвом педагога-
організатора Тетяни Валеріївни Козлякової. 
Звучить «Пісня про Україну» у виконанні 
учасників художньої самодіяльності 
місцевого Будинку культури (худ. керівник 
М. М. Гапонов).

Ведучі Костянтин Тарасенко і Максим 
Сергієнко вітають присутніх і починають 
розповідь про Україну. Діти приходять вис-
новку, що неоголошена війна – це велика 
кривава рана, яка залишиться назавжди 
в нашій пам’яті, в історії України. Ведучі 
запрошують вшанувати хвилиною мовчан-
ня пам’ять загиблих воїнів. Хвилина мов-
чання. Учасники свята виконують пісню 
«Заспіваймо пісню за Україну». Ведучі 
промовляють: «Герої не вмирають! Вми-
рають вороги! Ми за мир в країні нашій 
милій! Героям Слава! Слава Україні!».

Хотілось би відзначити, що даний 
захід об’єднав учнів школи-гімназії і 
вчителів (Т. В. Козлякова, Р. М. Поклонсь-
кий), працівників Олексіївського СБК                            
(М. М. Гапонов), завідуючу сільської 
бібліотеки Н. П. Подройко, батьків              
(Н. Т. Кошман). Всіх об’єднали любов і 
повага до воїнів-захисників України, до 
мелодичної української пісні, до високого 
слова української поезії.

Прес-центр 
читацького клубу «Іскра Пам’яті»,  

Н. ГЕТЬМАНЦЕВА, 
позаштатний кореспондент.

Українці – це велика нація, яку поважали, поважають і будуть поважа-
ти. Історія українського народу… І на думку спадають різні часи: і тяжкі, і 
радісні. Ми – стародавній народ, якому вдалося вистояти і вижити, подолавши 
жахливі випробування та біди. Нам відомо, що важким ярмом на плечі українців,                         
і не тільки українців, лягло панування Російської імперії.

Та найтрагічнішу сторінку української історії ХХ століття ми називаємо 
болючим словом «голодомор». Голодомор був геноцидом українців як нації. Зне-
кровлене українське село вже в 1932 році почало масово голодувати. Не може 
бути страшнішої муки, ніж бачити, як від голодної смерті відходять у небут-
тя твої діти, батьки, родичі. Серце рветься на частини і кричить… Нічого 
не може його втішити, воно не мовчить! І ми через роки не повинні мовча-
ти. Відлуння цієї трагедії нашого народу болить і до сьогодення. Людство по-
винно пам’ятати про трагічні сторінки нашої історії, щоб вони не повторю-
валися ніде й ніколи. Це добре усвідомили гімназисти і педагогічний колектив                                                                     
НВК Олексіївська школа-гімназія.
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Захід пройшов з цікавинкою, 
активно та весело. З роллю веду-
чих прекрасно впорались психолог 
мобільної бригади Ігор Некрасов 
та спеціаліст з соціальної робо-
ти РЦСССДМ Юлія Ковтуненко. 
Лейтмотивом кожного виступу та 
й всього заходу стали поняття до-
броти, толерантності та поваги до 
кожного, особливо – до людей з 
особливими потребами. Не дарма 
кажуть, що править в цьому сві-
ті доброта, бо саме добротою був 
пронизаний увесь святковий захід, 
присвячений людям з інвалідні-
стю. Тільки роблячи гарні справи, 
піклуючись про тих, хто поруч, 
можна бути щасливим. Особливо 
нашої уваги, турботи та підтримки 
потребують менш захищені та при-
стосовані до життя. До цієї катего-
рії людей можна віднести людей з 
особливими потребами, людей з ін-
валідністю. Не дивлячись на те, що 
їхні потреби особливі, вони праг-
нуть розвитку своїх здібностей, 
прагнуть бути корисними суспіль-
ству, ставлять собі мету і сміливо 
йдуть до неї.

Програма була дуже різно-
манітною та насиченою. Тут 
знайшлось місце чудовим жит-
тєрадісним пісням, які заспівали 
Яна Орлова, Олександр Часніков, 

Даша Коцур, дитячий ансамбль 
«Феєрверк». Танцювальною ком-
позицією «Соняшник» порадував 
дитячий ансамбль «Струмочок». 

Свою краплинку доброти та радіс-
них посмішок внесли в загальну 
атмосферу заходу співробітниці 
районної бібліотеки. Вони про-

демонстрували цікаву виставу 
лялькового театру «Подарунок», а 
також провели детективно-літера-
турну вікторину й змістовний ог-

ляд нових надходжень літератури 
для дітей, підлітків та дорослих. 
Ніхто не залишився без уваги:                                               
від малого до дорослого.

Про важливість одного з го-
ловних виборів у житті – вибору 
професії та можливості якомога 
раніше виявити свої схильності – 
розповів провідний фахівець рай-
онного центру зайнятості Олек-
сандр Стародубцев.

З величезним задоволенням 
і дорослі, і малі долучилися до 
створення власних командних 
колажів. Кожен вніс свою нотку 
креативу, свого бачення світу. Тож 
всі картини-колажі вийшли дуже 
сонячними, радісними та яскрави-
ми. А прикрасили всі свої роботи 
різнокольоровими серденьками –       
символами любові та доброти.

Та це ще далеко не всі приєм-
ності цього дня – всім учасникам 
та гостям свята були вручені со-
лодкі подарунки та новорічні су-
веніри. Час пролетів дуже швидко. 
Що треба сказати у підсумку: захід 
вийшов дуже яскравим в емоцій-
ному плані та позитивним. Саме 
завдяки таким заходам діти вчать-
ся співпраці, взаємопорозумінню,       
повазі до ближніх та добру.

М. ТИХОНОВА.

Захід з такою чудовою життєстверджуючою назвою відбувся напередодні Міжнародного 
дня осіб з інвалідністю. Традиційно, згідно районної програми «Молодь Новоайдарщини», це 
відбувається завдяки зусиллям районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді                                   
(директор Н. Ю. Магдич). 

Цьогоріч захід відбувся завдяки тісній співпраці РЦСССДМ, районного товариства Чер-
воного Хреста (голова Н. Позднякова), мобільної бригади психологічної допомоги (І. Некра-
сов), районної бібліотеки (І. Косова), районного центру зайнятості (О. Часнікова), районно-
го Будинку культури (О. Тіханов). Матеріальну допомогу для смачних подарунків та призів для 
малечі надали колективи районного відділу Новоайдарської прокуратури, Пенсійного фонду,                                                                                        
РВ ДСНС, управління  соціального захисту населення.

«Наши юные спортсмены про-
явили себя наилучшим образом. 
В первый игровой день согласно 
жеребьевке наши юноши-волей-
болисты встретились со сборной 
командой Сумской области. Пе-
ред игрой я сказал ребятам: «Не 
волнуйтесь, это 
не самый силь-
ный соперник, и 
он вам по зубам. 
Как выяснилось 
потом: сумская ко-
манда – сильней-
шая по волейболу 
в Украине. Нес-
мотря на хорошую 
сыгранность ко-
манды соперника, 
высокие ростовые 
данные, нашим 
ребятам удавалось 
не пропускать 
противника впе-
ред. После двух 
партий счет был 1:1, и в решаю-
щей третьей партии нам удалось 
догнать и более разнообразно 
сыграть в концовке, вырвав по-
беду. Можно сказать, что счет 2:1 
в пользу новоайдарских спортс-
менов удивил многих и стал сен-
сацией. Ведь сборная команда 
Сумской области – очень сильная, 
серьезно готовилась к спартакиа-
де школьников, которая проводит-
ся раз в четыре года, и считалась                                                
фаворитом соревнований.

Следующая игра нам предстоя-
ла через 2 часа. Соперники – ко-
манда из Полтавы. Эта игра хоть 
и была напряженной, но прошлая 
победа над сильным соперни-
ком из Сум окрыляла, придавала 
уверенности в себе, своих силах, 
смелости и стрессоустойчивости. 
Со счетом 2:0 Новоайдар переи-
грал и остальные четыре команды 
и в итоге завоевал І место! Так 

выступили наши юноши: Мак-
сим Коробкин, Илья Бережной, 
Максим Каркачев, Максим Ков-
тун, Данил Антонов, Кирилл Су-
хин, Владислав Запорожец, Бог-
дан Скляр и Виталий Галыбин. 
Все талантливые волейболисты,                     
прекрасная команда.

А команда девочек-волейбо-
листок – воспитанниц Новоа-
йдарской ДЮСШ завоевала 2 
место в соревнованиях. Следует 
заметить, что средний возраст 
участниц нашей команды – самый 
низкий, так что это была самая 
молодая и перспективная коман-
да среди всех участников. Вот 
они, наши героини: спортивные, 
милые, влюбленные в волейбол 
– Дарья Кривякина, Мария Хар-
ченко, Алина Харченко, Алина 
Мишнева, Мария Иванова, София 
Удовенко, Кристина Кирсанова,                            
Людмила Трунякова.

2020 год – год спартакиады 
школьников Украины. Четыре 
года назад сборную Луганской об-
ласти в чемпионате страны среди 
девушек представляла команда 
Новоайдарской ДЮСШ. Надеем-
ся, в 2020 году, а точнее, в мае, 
когда будут проходить соревнова-

ния на уровне сборных областей, 
мы покажем высокие результаты, 
выступим успешно. Команду юно-
шей мы сможем усилить учащим-
ся Харьковского высшего учили-
ща физической культуры Данилом 
Кулинченко (связующий сборной 

команды Украины), 
то команду девочек 
нужно будет усили-
вать волейболистка-
ми из Северодонецка 
и Старобельска. Но 
это я забегаю напе-
ред, уже мыслю на 
перспективу.

За содействие и 
создание условий 
для участия в со-
ревнованиях «Спор-
тивная надежда 
Украины» нашим 
юным спортсменам 
выражаю искрен-
нюю благодарность 

начальнику районного отдела 
образования Александру Викто-
ровичу Селихову. Благодаря об-
щим усилиям и таланту спортс-
менов нам удалось показать                                                              
такие высокие результаты».

Конечно, не будем спорить с 
Александром Егоровичем. Все 
составляющие успеха, которые 
он назвал, действительно очень 
важны. Но не менее важны талант, 
любовь к делу самого тренера.                                                                  
А. Е. Каркачов именно такой 
тренер, который может вдох-
новить, мотивировать, пове-
сти за собой, привести к побе-
де. Он умеет достучаться до 
каждого, найти сильные стороны 
и сделать на них ставку. В итоге                                                       
это приносит достижения.

Дальнейших спортивных успе-
хов тренеру и командам! Так    
держать! Мы вами гордимся!

М. ТИХОНОВА.

На спортивных аренах городов Северодонецк и Рубежное с 27 по 30 ноября проходили Всеукраинские со-
ревнования «Спортивные надежды Украины» по волейболу, баскетболу, боксу и борьбе среди школьников. 
В них приняли участие и воспитанники Новоайдарской Детско-юношеской спортивной школы (директор   
А. А. Бондарь). Об этом нам с увлечением рассказал тренер ДЮСШ Александр Егорович Каркачов. 

Ми поспілкувались з Сашком 
після змагань. Не дивлячись на 
травмовану руку, хлопець був за-
доволений результатом змагань. 
Хоча за ці 2,5 роки, що він займа-
ється боксом, це не перша його пе-
ремога, але, поки 
що, це найваго-
міший здобуток.

« З а й м ат и с я 
боксом – це моє 
власне бажання, 
тож для мене це 
абсолютно не 
важко, - розпові-
дає юний спортс-
мен. – Тричі на 
тиждень я їду з 
Бахмутівки до 
Щастя, в спор-
тивний клуб й 
тренуюся. Зага-
лом тренування 
тривають 2,5-3 
години. Так, це 
виснажує, якщо 
ти викладаєшся. 
Та якщо будеш 
себе жаліти,     успіху не чекай.

З нами працюють три трене-
ри: Павло Леонідович Ковальов, 
Дмитро Павлович Ломтєв, Сер-
гій Іванович Ільченко. Кожний 
з них відповідає за свою ділян-
ку підготовки. А вже на зма-
ганнях ми демонструємо весь                                 
комплекс отриманих знань.

На власному досвіді я зрозу-
мів: бокс – не для слабких. Можу 
сказати, що у нас склалася своя 
дружна міцна команда. Я помі-
тив, що ті, хто не готовий викла-
датися стовідсотково, хто боїться 
отримати синець під око під час 
спарінгу, відсіваються досить 
швидко. Вони просто перестають 
ходити на тренування й кидають 
клуб. Той, хто не приходить до 
клубу після першого жорстко-

го спарінгу, вже не повертається                                                
до тренувань. Це не їхнє». 

Та наш Сашко не зі слабких. 
Здаватися не звик. Тож за ці 2,5 
роки має вже й вагомі нагороди. 
Брав участь у змаганнях, які прохо-

дили в Міловому, 
Сєвєродонецьку, 
Старобільську, 
Кремінній та ін. 
Результат: I міс-
це відкритого 
турніру Мілов-
ського району з 
боксу, II місце на 
Чемпіонаті Лу-
ганської області 
по боксу, II міс-
це на Всеукра-
їнських змаган-
нях «Спортивна     
надія України».

В чому ж се-
крет успіху? «Я 
вважаю, що коли 
ти щось робиш 
зі щирим ба-
жанням, в тебе 

є воля до перемоги, воля до ро-
боти над собою, ти обов’язково 
досягнеш успіху. Якісь невеличкі 
перепони, негаразди, невдачі ні 
в якому разі не повинні спиняти. 
Переступив через них, виніс для 
себе урок – і вперед – до мети, до 
нових досягнень. Саме так я на-
магаюся й робити. Тому синець 
під оком та травмована рука не 
відвернуть мене від улюбленої,                                           
цікавої для мене справи».

Молодець, Олександр! Так 
тримати! Вітаємо з перемо-
гою! Нових успіхів тобі як на 
боксерському ринзі, так й в 
усіх інших сферах твого жит-
тя. Ніколи не зраджуй своїй мрії                                                                
та впевнено йди до своєї мети!

М. ТИХОНОВА.

Срібною медаллю, входженням в число найкращих боксерів-
школярів України закінчились змагання «Спортивна надія 
України» для учня 10-го класу Бахмутівської ЗОШ, вихованця                                                                              
Щастинського клубу боксу «Характерники» Олександра Олійника.
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Досудовим розслідуванням 
встановлено, що підприєм-
ство, яке виконувало роботу за 
державні кошти, та інженер з 
технічного нагляду за будівни-
цтвом, на виконання умов до-
говору підрядних робіт на про-
ведення капітального ремонту 
приміщення замовника склали 
завідомо підроблений офіцій-
ний документ – Акт приймання 
виконаних будівельних робіт на 
загальну суму 828197,39 грн., 
в який наряду з виконаними 
роботами, внесли завідомо не-
правдиві відомості, умисно 
включивши певний перелік 
робіт, які фактично не прово-
дились. У свою чергу, інженер 
з технічного нагляду особи-
сто підписав Акт приймання 
виконаних робіт та поставив 
на ньому печатку інженера                                                 
технічного нагляду.

Крім того, по факту вико-
нання іншої частини ремонт-

них робіт посадові особи того 
ж підприємства та інженер з 
технічного нагляду за будівни-
цтвом, повторно, на виконання 
умов договору підрядних ро-
біт на проведення капітального 
ремонту іншого приміщення 
склали завідомо підроблений 
офіційний документ – Акт при-
ймання виконаних будівель-
них робіт на загальну суму 
621814,54 грн., в який наряду 
з виконаними роботами внесли 
завідомо неправдиві відомості, 
умисно включивши роботи, 
які фактично не проводились, 
який інженер з технічного наг-
ляду знову особисто підписав 
та поставив на ньому печатку                  
інженера технічного нагляду.

Згідно висновку судової буді-
вельно-технічної експертизи, в 
результаті порушення будівель-
них норм та правил, вартість 
фактично виконаних робіт зави-
щено на суму 149152,93 грн., за 

рахунок непроведення робіт.
За погодженням з прокуро-

ром Новоайдарського відділу 
місцевої прокуратури інженера 
з технічного нагляду повідом-
лено про підозру у вчиненні 
кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2, 3 ст. 358 КК 
України, та після проведення 
необхідних слідчих дій обви-
нувальний акт щодо нього за 
обвинуваченням у вчиненні 
вказаних кримінальних право-
порушень спрямовано до суду                          
для розгляду по суті.

Довідка: санкція інкри-
мінованих статей перед-
бачає покарання у виді об-
меження волі на строк до 
п’яти років або позбавлення                                                        
волі на той саме строк.

О. КІБА, прокурор 
Новоайдарського відділу  

місцевої прокуратури.

 
 

Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури здійснювалось процесуаль-
не керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні стосовно особи, яка 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 358 (складанні іншою особою, яка 
здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених 
офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або нада-
ють певні права чи звільняють від обов'язків), та ч. 3 ст. 358 (складанні іншою особою, яка 
здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених 
офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або                                    
надають певні права чи звільняють від обов'язків, вчиненого повторно) КК України.

План діяльності 
Новоайдарської районної державної адміністрації 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

№
з/п

Назва 
проекту 

регулятор-
ного акту

Ціль 
прийняття 
регулятор-
ного акту

Термін 
розробки 

регуляторно-
го акту

Найменуван-
ня підрозділу, 

відпові-
дального 

за розробку 
проекту

1 2 3 4 5
- - - - -

З 01 серпня по 15 листопада 2019 
року тривав огляд стану роботи ар-
хівних підрозділів і служб діловод-
ства управлінь, служб та відділів  
Новоайдарської райдержадміні-
страції. Головною метою огляду 
було здійснення контролю за дотри-
манням строків зберігання архівних 
документів Національного архів-
ного фонду України (НАФ), вимог 
щодо умов їх зберігання, порядку 
ведення обліку та доступу до них.

Участь у огляді взяли 6 з 53 
юридичних осіб, що є джерелами 
формування НАФ, які передають 
документи до архівного відділу  
райдержадміністрації. 

Відповідно до плану роботи      
огляд проводився в два етапи. 
 На першому етапі учасники огля-
ду заповнювали спеціальну форму 

з показниками для підведення під-
сумків. Оцінювання проходило по 
26-ти показникам. Під час другого 
етапу відповідною робочою гру-
пою розглядалися заповнені форми, 
вивчався фактичний стан упоряд-
кування та забезпечення збереже-
ності документів НАФ, надавалася 
методична допомога юридичним 
особам – джерелам формування               
НАФ. 

Враховуючи результати роботи 
робочої групи, за підсумками ана-
лізу показників,  визначено кращих: 

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації,

Управління економічного роз-
витку і торгівлі райдержадміністра-
ції.

  О. ПІДДУБНА,
начальник архівного відділу.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2020 рік по Чабанівській сільській раді

№
з/п

Вид та назва проекту регуля-
торного акту

Ціль 
прийняття регу-
ляторного акту

Строки 
підготовки 

проекту 
регулятор-
них актів

Найменування органу 
та підрозділу, відпові-
дального за розробку 

проекту регуляторного 
акту

1 2 3 4 5
1 Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території 
Чабанівської сільської ради на 

2021 рік

Приведення у 
відповідність до 

норм чинного 
законодавства

ІІ квартал 
2020

Виконавчий комітет 
Чабанівської сільської 

ради

За підтримки Міністерства 
освіти і науки України БО «БФ 
«Щаслива лапа» запропонува-
ли закладам серед-
ньої освіти та про-
фесійно-технічним 
навчальним закладам 
долучитись до про-
ведення 2-4 жовтня 
«ІІ Всеукраїнського 
уроку доброти» (про 
гуманне та відпові-
дальне ставлення до 
тварин), присвячено-
го Всесвітньому дню 
захисту тварин. У 21 
класі нашої школи 
було проведено такі 
уроки, і світлини з 
них надіслано органі-
заційному комітетові.

В результаті наша 
школа стала учасни-
ком нового рекорду (в Україні 
було проведено 6542 уроки). 
Ми отримали електронний сер-
тифікат учасника та ще й 2 на-

стільно-пізнавальні гри «Happy 
paw» БФ «Щаслива лапа»       
ТМ  «Purina». 

Цей конкурс і справді приніс 
багато радості дітям, адже вони 
не тільки більше дізнались 
про братів наших менших, але 

й багато розповіли про своїх 
улюблених домашніх мешкан-
ців, про своє добре ставлення 

до них. Виявляється, 
вдома у дітей, крім 
звичних пухнасти-
ків – котів та собак 
– живуть шиншили 
і кролики, пташки і 
морські свинки, че-
репашки і білі щури, 
павуки і навіть вужі.

Цю проблему 
обговорили дуже 
серйозно, адже для 
більшості з цих тва-
рин перебування в 
помешканнях людей 
– це неволя, тому й 
знати про них тре-
ба багато, ставитися 
уважно й, звичайно, 
любити.

Г. САМОЙЛОВА, 
учениця 9-А класу 

ОНЗ Новоайдарська 
школа-гімназія.



куплю

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

услуги

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 
Установка. Ремонт. 066-718-79-40.

продам
ДОМ. 095-05-20-419.
ХОЛОДИЛЬНИК. 050-85-75-851.
ГИТАРУ. 095-05-36-761.
ДРОВА (дуб, ясень).                                  

099-14-59-39-1.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ 

по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.        
095-57-136-33.

СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,        
066-31-32-595.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ,  
ЗАПЧАСТИ к ним. 099-403-15-66.

КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.
КРС: быков, коров, тёлок.                 

095-05-22-071, 095-900-82-92.
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ПОСЛУГИ АС-МАШИНИ.
Відкачування вигрібних ям, 
туалетів, колодязів, септиків, 
підвалів, автомийок, біотуалетів, 
каналізації. 
Тел. +38 066 569 57 99.

работа
Требуется ПРОДАВЕЦ в            

автомагазин. 066-27-95-704.
Требуется ПРОДАВЕЦ непро-

довольственных товаров. Трудоу-
стройство. 050-297-00-97.

Куплю КОРОВ,  
БЫКОВ, ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ.

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

Куплю КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ 
и ДОРЕЗ.

099-011-98-55. Роман.

УГОЛЬ
Высокое качество.

Доставка
066-928-50-36 
067-729-87-31

Изготовление, 
перетяжка, 

ремонт 
мяГКОЙ мЕБЕЛИ
095-410-86-01, 067-640-64-14.

КУПЛЮ КРС:
КОРОВ, 

БЫКОВ, ТЁЛОК.
099-567-07-47,
096-998-76-28.

13 декабря 2019 года – 
14 лет светлой памяти 

ТИХАНОВОЙ 
Клавдии Михайловны

Как трудно отпускать любимых 
нам людей в страну, где нету боли и 
всегда спокойно. А нам приходиться 
переживать и дальше жить, и душу 
согревать, когда бывает знойно. Не 
выразить словами, не унять внутри 
ту боль, что щемит сердце, вызы-
вая слёзы, и нет лекарства, только 
тишина со временем затянет в теле 
раны и занозы. На столе портрет, 
на нас смотрящий, будет долго о 
себе напоминать, и оттуда, куда, 
они уходят, нет возврата, как бы не                               
было нам трудно, нужно отпускать!
ПОМНИМ. ЛЮБИМ. СКОРБИМ.

Сыновья Сергей, Владимир, 
невестки Валентина, Инна, 

внуки Сергей, Женя, 
правнуки Алина, Саша.

18 декабря 2019 года – 
1 год светлой памяти 

нашего мужа, 
папы, дедушки

ГОСТЕВА 
Виктора Васильевича
(15.01.1945 - 18.12.2018)

Мы в вечность тебя провожаем
Молитвой, солёной слезой...

Помним тебя обещаем
За этой небесной чертой.

Жена, дочери, внуки.

До уваги абітурієнтів. 
Юридична освіта!

Новоайдарський відділ поліції за-
прошує на навчання до закладів ви-
щої освіти із специфічними умовами 
навчання, які здійснюють підготовку 
кадрів для МВС, Національної по-
ліції України та вищого військового 
навчального закладу Національної 
гвардії України у 2020 році.

На навчання приймаються гро-
мадяни України, яким станом на 31 
грудня року вступу виповниться 17 
років, та які здобули повну загаль-
ну середню або професійно-техніч-
ну освіту.Термін навчання – 3 або 4 
роки (в залежності від спеціальнос-
ті). Випускники отримують диплом 
державного зразка освітньо-кваліфі-
каційного рівня «бакалавр», гаран-
товане працевлаштування та грошо-
ве забезпечення від 10000 гривень.

Для оформлення особової спра-
ви кандидата на навчання не-
обхідно особисто звернутися до 
сектору кадрового забезпечення 
Новоайдарського відділу полі-
ції за адресою: смт. Новоайдар, 
вул. Банківська, 19. Моб. тел.                                                   
050-94-290-46, 099-05-15-976.

считать недействительным
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НК № 6458515, выданный  18.11.1998 г. 

Новоайдарским РВК на имя БИРУК А. В., считать недействительным.
ТИМЧАСОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ ТП № 001092, ви-

дане 26.08.2016 р. Новоайдарським РВК на ім’я РАДЗІКОВСЬКОГО 
В’ячеслава Євгенійовича, вважати недійсним.

ТИМЧАСОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ ТП № 573551         
на ім’я СТАРЦЕВА Ярослава Сергійовича вважати недійсним.

План діяльності 
з підготовки проектів регуляторних актів 

Гречишкінською сільською радою на 2020 рік
№
з/п

Вид 
та назва проек-
ту регулятор-

ного акту

Ціль 
прийняття 

регуляторного 
акту

Строки 
підго-
товки 

проекту 
регу-

лятор-
них 

актів

Найме-
нування 
підрозді-
лу-роз-

робника

1 2 3 4 5
1 Про встанов-

лення місцевих 
податків і зборів 

на 2020 рік

Реалізація 
державної 

політики в по-
датковій сфері, 
спрямованої на 
поповнення до-
ходної частини 

бюджету 
Гречишкінської 
сільської ради

І квартал 
2020

Вико-
навчий 
комітет 
Гречиш-
кінської 
сільської 

ради

2 Про встанов-
лення ставок 

та пільг із 
сплати земель-
ного податку 
на території 

Гречишкінської 
сільської ради 

на 2020 рік

Реалізація 
державної 

політики в по-
датковій сфері, 
спрямованої на 
поповнення до-
ходної частини 

бюджету 
Гречишкінської 
сільської ради

І квартал 
2020

Вико-
навчий 
комітет 
Гречиш-
кінської 
сільської 

ради

3 Про встанов-
лення ставок 

орендної плати 
за земельні 
ділянки на 
території 

Гречишкінської 
сільської ради 

на 2020 рік

Реалізація 
державної 

політики в по-
датковій сфері, 
спрямованої на 
поповнення до-
ходної частини 

бюджету 
Гречишкінської 
сільської ради

І квартал 
2020

Вико-
навчий 
комітет 
Гречиш-
кінської 
сільської 

ради

4 Про встанов-
лення ставок 

та пільг із 
сплати податку 

на нерухоме 
майно, відмінне 

від земельної 
ділянки, на 

2020 рік

Реалізація 
державної 

політики в по-
датковій сфері, 
спрямованої на 
поповнення до-
ходної частини 

бюджету 
Гречишкінської 
сільської ради

І квартал 
2020

Вико-
навчий 
комітет 
Гречиш-
кінської 
сільської 

ради

5 Про затвер-
дження Про-

грами по 
благоустрою 

території 
Гречишкінської 
сільської ради 

та Правил 
благоустрою 
території сіл 

Гречишкінської 
сільської ради 

на 2020 рік

Створення 
умов, спри-
ятливих для 

життєдіяльності 
людини, 

середовища, по-
кращення його 

санітарного 
стану, захисту 

довкілля, збере-
ження об’єктів 
благоустрою 
та зелених 
насаджень, 
підвищення 
відповідаль-

ності суб’єктів 
господарюван-
ня, громадян 
і громадських 

організацій

І квартал 
2020

Вико-
навчий 
комітет 
Гречиш-
кінської 
сільської 

ради

6 Про  за-
твердження 
Положення 
про порядок 
списання та 

передачі майна, 
що перебуває 

у спільній 
власності 

територіальної 
громади на-

селених пунктів 
Гречишкінської 
сільської ради, 

на 2020 рік

Упорядкування 
процесу спи-
сання, збере-
ження майна 
комунальної 

власності

І квартал 
2020

Вико-
навчий 
комітет 
Гречиш-
кінської 
сільської 

ради

Відділ освіти Новоайдарської РДА, Новоайдарський рай-
онний методичний кабінет висловлюють щирі співчуття 
Суворовій Тетяні Іванівні, всій її родині та близьким з 
приводу тяжкої втрати – смерті брата, рідної людини                                                                                  
СУВОРОВА Василя Івановича.

Сумуємо разом з Вами. Розділяємо біль втрати.

РАСПИЛОВКА ДРОВ. 066-143-66-51.
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Самую любимую, 
нежную, добрую, 

милую и очень 
красивую жену 

Светлану Николаевну 
ХАРЬКОВСКУЮ 

поздравляю 
с Днём ангела!

В день твоего 
рождения я от души 
желаю удачи и везе-
ния, любви без дна 
и края! Пусть всё, о 
чём мечтается, сбыва-
ется, как в сказке! Пусть 
солнце улыбается, и пусть 
сияют краски: красивые 
и яркие, весёлые и светлые. И пусть желанья                                                     
всякие исполнятся заветные!

С любовью к тебе, твой супруг.

Дорогую и любимую доченьку, 
сестричку, тётю, невесточку 

Светлану Николаевну ХАРЬКОВСКУЮ 
поздравляем с Днём рождения!

От всей души в твой День рождения тебе хотим 
мы пожелать побольше радостных мгновений и 
никогда не унывать. Здоровья - крепкого, как ка-
мень; любви - прекрасной, как цветок; друзей      
надёжных самых-самых и денег полный кошелёк.

Мама, семьи Кравцовых и Харьковских.

Выражаем огромную искреннюю благодарность мобиль-
ной бригаде Красного Креста в составе врача Татьяны Ва-
лерьевны Маниной, медсестер Валентины Николаевны 
Скляровой, Татьяны Ивановны Гоцман, водителя Сергея 
Владимировича Антонова, всем сотрудникам скорой помо-
щи, а также медицинской сестре общей практики семей-
ной медицины Елене Васильевне Артемовой и семейно-
му врачу Василию Николаевичу Антипову за оказание нам                                                                                             
медицинской помощи и их профессионализм.

Пенсионеры с. Денежниково, 
проживающие по улице Школа-интернат.

В нашу семью пришла беда. 7.12.2019 года из жизни 
ушел наш любимый, дорогой муж, сын, папа, брат и дядя                       
Алимов Анатолий Петрович.

Выражаем искреннюю благодарность за неравнодушие 
к чужой беде, за отзывчивость и помощь в организации по-
хорон: коллективу, сотрудникам «Айдар-транс-авто», Гу-
ляевым Галине и Владимиру, Шваревым Марине и Валерию, 
Бакулиной Елене, Бакулиной Татьяне, Красилинец Наталье, 
Долбину Владимиру, всем-всем родственникам, братьям,                                                              
сестрам, племянникам, друзьям, соседям.

Огромное всем спасибо за оказанную моральную и мате-
риальную помощь. Дай Бог вам и вашим семьям здоровья.  
Храни вас Бог. Низкий поклон.

С уважением – Алимова Наталья Никитична.

Чем можно заменить 
яйца в тесте

Значение яиц в выпечке очень 
велико: взбитые белки добавляют 
пышности и нежности, желтки 
придают красивый цвет и рассып-
чатость изделиям, а главное, что 
яйца способны объединять несме-
шиваемые ингредиенты, такие как 
вода и масло.

Но бывают ситуации, когда 
употребление яиц невозможно по 
медицинским показаниям или, 
например, их попросту нет под 
рукой. Попробуем заменить этот    
ингредиент, ведь варианты есть:

1. Уксус и сода. С помощью 
этой комбинации выпечка отлич-
но поднимается без яиц. Уксус 
лучше возьмите яблочный или 
винный. 1 чайная ложка соды, га-
шенная 1 столовой ложкой уксуса,                  
заменяет одно яйцо.

2. Банан и яблочное пюре. 
Банан и 6 столовых ложек яблоч-
ного пюре заменят 2 яйца и 
соединят все ингредиенты в 
тесте в однородную массу, но 
для пышности необходимо                                                                            
дополнительно добавить соду.

3. Майонез. Три столовых лож-
ки майонеза заменяют одно яйцо.

4. Картофельный крахмал. 
Если смешать по одной столо-
вой ложке картофельный крах-
мал, сметану и воду, вы получите 
скрепляющую смесь, отлично                
заменяющую одно яйцо.

5. Лен. Залейте молотый лен 
кипятком в соотношении один к 
двум и оставьте где-то на 5 ми-
нут до гелеобразного состояния. 
1 столовая ложка молотого льна 
заменяет одно яйцо. Выпеч-
ка приобретает ореховый вкус                                                       
и имеет большую плотность.

6. Соевая мука. 1 чайная лож-
ка соевой муки, разведенная 
в одной столовой ложке воды,                           
заменяет одно яйцо.
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Какие продукты могут 
храниться очень долго
Соль, свечи и спички – мини-

мальный набор, который обяза-
тельно лежит в запасе практически 
в каждом доме. А все потому, что 
срок хранения этих вещей практи-
чески неограничен.

Соль пригодится в хозяйстве 
не только как приправа – с её по-
мощью можно продлить жизнь и 
другим продуктам. Например, так 
можно сохранить мясо и рыбу без 
холодильника достаточно долго. 
Важно знать, что обычная камен-
ная соль хранится без временных 
ограничений, а вот йодированная 
теряет свойства через 5 лет.

Мёд – богатый источник по-
лезных веществ, продукт, который 
используют в народной медици-

не для лечения простудных за-
болеваний. Хранить его можно 
очень долго, главное, поместить 
в стеклянную банку и поставить 
в темное место, где температура                      
не поднимается выше 20 градусов.

Соевый соус уже давно полю- 
бился хозяйкам, с ним многие 
блюда вкуснее – и рис, и мари-
нованное мясо. Если храните не-
распечатанную бутылку соуса в 
холодильнике, то ему ничего не 
страшно.

Главный секрет длительного 
хранения сахара – поместить его в 
плотно закрывающийся контейнер. 
Даже через годы сладкий продукт 
можно использовать без опаски.

Рис – крупа, которая может 
три десятка лет не терять своих 
питательных свойств. Чтобы он 
был пригоден к употреблению, 
соблюдайте несложные правила 
хранения – в герметичном контей-
нере, не пропускающем воздух, и 
при максимально низкой темпе-
ратуре (можно забросить в моро-
зилку). Важно помнить, что такой 
трюк сработает только с белыми 
зернышками, а дикий рис годится 
для еды только полгода.

Еще один гарнир, который 
выдержит многолетнее хране-
ние, – фасоль. Главное, чтобы она 
была сухая. Интересно, что коли-
чество протеина в ней с годами не 
уменьшается, так что все полезные 
вещества вы получите сполна,          
когда бы ни приготовили блюдо.

Сухое молоко тоже не портит-
ся, так что им смело можно запа-
саться в кризис. Если дела будут 
идти совсем плохо, всегда можно        
сварить молочную рисовую кашу.

Все крепкие алкогольные на-
питки отлично переносят дли-
тельное хранение, так что если 
у вас остаются начатые бутылки 
коньяка или водки после бан-
кета, волноваться не следует. 
Этим напитки прекрасно достоят                    
до следующего раза!

Чтобы еда не портилась, нуж-
но знать, как хранить продукты 
правильно. В этом случае вы бу-
дете тратить гораздо меньше вре-
мени и средств на пополнение                       
запасов в холодильнике.

Что делать, если 
разбился градусник?

Ртуть опасна. Это аксиома. 
Попасть в организм она может 
двумя путями: через пищевари-
тельный тракт или через дыха-
тельные пути. Съесть ртутный 
шарик вы, конечно, сможете вряд 
ли. (Исключение – вы маленький 
ребенок. Но в этом случае нужно 
вызвать рвоту и срочно звонить 
в скорую). А вот вдохнуть пары 
ртути при наличии разбившегося 
градусника – запросто. Резуль-
тат – ртутное отравление, которое 
долгое время может протекать без 

каких-либо общих симптомов. Раз-
дражительность, тошнота, похуде-
ние. Подумаешь, с кем не бывает: 
неделя была сложная, и потом – в 
городе вообще жить вредно. Одна-
ко отравление медленно, но верно                            
подкрадывается к святая святых 
нашего организма – центральной                             
нервной системе и почкам.

Что нужно делать? 
1. Перед сбором ртути надень-

те резиновые перчатки: веще-
ство не должно соприкасаться                             
с обнаженными участками кожи.

2. Ограничьте место аварии. 
Ртуть прилипает к поверхностям и 
может быть легко быть разнесена 
на подошвах по другим участкам 
помещения.

3. Максимально тщательно со-
берите ртуть и все разбившиеся 
части градусника в стеклянную 
банку с холодной водой, плот-
но закройте закручивающейся 
крышкой. Вода нужна для того, 
чтобы ртуть не испарялась. Банку 
держите вдали от нагревательных 
приборов.

4. Мелкие капельки можно со-
брать с помощью шприца, рези-
новой груши, двух листов бумаги, 
лейкопластыря, скотча, мокрой 
газеты.

5. Откройте окна и прове-
трите помещение. Если и ос-
тались какие-либо испарения,                                    
пусть выветриваются в окно.

6. Место разлива ртути обра-
ботайте раствором хлорной изве-
сти или хлорамина. Это окислит 
ртуть, чем приведет ее в нелету-
чее состояние. Если ни того, ни 
другого в доме не нашлось, мож-
но приготовить горячий мыль-
но-содовый раствор: 30 граммов 
соды, 40 граммов тертого мыла                                      
на один литр воды.

Чего делать нельзя? 
1. Нельзя выбрасывать разбив-

шийся термометр в мусоропровод. 
Испарившиеся там два грамма 
ртути способны загрязнить шесть   
тысяч кубометров воздуха. 

2. Нельзя подметать ртуть 
веником: жесткие прутья толь-
ко размельчат ядовитые шарики           
в мелкую ртутную пыль. 

3. Нельзя собирать ртуть при 
помощи пылесоса: продувае-
мый пылесосом воздух облегча-
ет испарение жидкого металла. 
К тому же, пылесос после этого                          
придется сразу же выбросить. 

4. Ни в коем случае нельзя соз-
давать сквозняк до того, как вы со-
брали ртуть, иначе блестящие ша-
рики разлетятся по всей комнате. 

5. Нельзя стирать одежду и обу-
вь, контактировавшие с ртутью, в 
стиральной машине. По возможно-
сти эту одежду лучше выбросить. 

6. Нельзя спускать ртуть в ка-
нализацию. Она имеет свойство 
оседать в канализационных тру-
бах. Кстати, извлечь ртуть из                 
канализации – невероятно сложно.
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