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Читателям «Вестника Новоайдар-
щины» сообщаем, что стоимость 
подписки на полгода составляет                      
200 гривень, на 1 месяц - 40 гривень. 

Сделайте подарок 
своим близким!

 

АНТІПОВА СВІТЛАНА МИ-
ХАЙЛІВНА – Штормове, Ковпа-
ки, Переможне, Петренкове,                             
Трудове.

 
БОНДАРЕНКО АНТОНІНА ІВА-

НІВНА - Денежникове, Співаків-    
ка.

БОРИС АНДРІЙ ЄВГЕНІЙО-
ВИЧ - Гречишкине, Безгинове,      
Окнине, Путилине.

ВИСТОРОБСЬКА ОЛЕКСАНД- 
РА МИКОЛАЇВНА - Колядівка, 
Вовкодаєве.

КУРІЛОВ ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ 
– Муратове, Капітанове.

САЛЬНИК ІННА ОЛЕКСІЇВНА 
– Новоохтирка, Попасне, Степний Яр

ТРЕТ’ЯКОВА НІНА ВАСИ-
ЛІВНА - Олексіївка, Михайлюки,          
Побєда, Чистопілля, Дмитрівка.

ЩУРОВА ТЕТЯНА МИХАЙ-
ЛІВНА – Бахмутівка, Деменкове,      
Дубове, Михайлівка, Царівка.

Положення про функціональ-
ні обов’язки старост газета                       
публікувала у попередніх номерах.

Рішенням десятої позачергової сесії Новоайдарської селищної ради    
затверджено персональний склад старост громади.

Відповідаючи на запитання 
журналістів, насамперед, зазначив: 
«Треба розуміти, що, наприклад, 
від підписання меморандуму до 
реалізації проєкту необхідно подо-
лати значний шлях. Так, я багато ка-
зав про так званий Старобільський 
трикутник – ремонт автошляхів 
між Сватовим, Сєвєродонецьком 
та Старобільськом. Більше року! 
Але роботи розпочнуться лише в 
2021 році.  Більш того, за цей час 
ми повинні відремонтувати всі 
основні дороги Луганщини», –                            
наголосив Сергій Гайдай.

Він додав, що зараз триває 
лобіювання підписання уго-
ди щодо будівництва обласної 
клінічної лікарні. Розпочався про-
цес обстеження ділянок, де про-
лягатимуть міжміські тролейбусні 
маршрути: «Раніше цей проєкт 
називали фантастикою. Однак 
вже невдовзі ми будемо замовля-
ти технічні умови. Сподіваюсь, 
до літа зможемо оголосити                                                                              
тендер».

Стосовно ймовірного будівництва 
аеропорту він повідомив, що 
це, скоріш за все, відбудеться на 

території Донецької області, але 
дуже близько до Луганської. Із 
Сєвєродонецька до об’єкта мож-

на буде дістатися за півтори годи-
ни. «Але аеропорт потрібен. Бо 
це - ще один крок до підвищення 
інвестиційної привабливості Луган-

щини. Упевнений, що тоді нашим 
міжнародним партнерам буде лег-
ше приймати рішення щодо надання 

допомоги – дістатися до Луганщи-
ни стане простіше», – підкреслив          
очільник області.

Також опрацьовується питан-
ня електрифікації залізничного 
сполучення, що дозволить, на-
приклад, їздити до Києва на 
поїзді № 20 ще на чотири години                                                 
швидше.

У 2021 році має завершитися 
розробка проєктно-кошторисної 
документації та відбутися тендер на 
будівництво військового містечка 
на базі аеропорту в Сєвєродонецьку. 
Бо реалізація проєкту відкриє 
величезні можливості. Крім того, це 
додаткові надходження податку на 
доходи фізичних осіб до бюджету 
міста. «Обсяг обласного бюджету – 
другий з кінця, якщо порівнювати 
з іншими регіонами країни. Тому 
одне із моїх завдань – залучен-
ня інвестицій, дешевих кредитів. 

Ці кошти дозволять вирішити бага-
то інфраструктурних проблем», –                                                
резюмував Сергій Гайдай.

loga.gov.ua

 
Під час публічного звіту за 2020 рік голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник 

обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай не зосереджував значної уваги на тому, що 
вже зроблено. Хоча за «Національним проєктом «Велике будівництво» Луганщина є однією з кращих за 
реалізацією та якістю виконання робіт: із 21 об’єкта повністю відновлено 20. Ще один є перехідним.                                                                               
Навпаки – Сергій Гайдай розповів про плани на рік поточний.

13 березня
об 11:00
у парку

«Сосновий» 
відбудеться 

свято 
Масляної
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Розпорядження
Президента України

№ 144/2021-рп
Про звільнення Т. Новикової

з посади голови Новоайдарської районної
державної адміністрації Луганської області

Звільнити НОВИКОВУ Тетяну Воло-
димирівну з посади голови Новоайдарської 
районної державної адміністрації Луганської 
області згідно з поданою нею заявою.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
5 березня 2021 року

Розпорядження
Президента України

№ 173/2021-рп
Про призначення Т. Новикової

головою Щастинської районної
державної адміністрації Луганської області

Призначити НОВИКОВУ Тетяну Воло-
димирівну головою Щастинської районної 
державної адміністрації Луганської області.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
5 березня 2021 року

НАКАЗ 
військового комісара

Новоайдарського РТЦК та СП
01 березня 2021           смт. Новоайдар           № 44

Про призов громадян України
на строкову військову службу

1. На підставі Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» та Указу Президента 
України від 24.02.2021 № 71/2021 «Про звільнення 
в запас військовослужбовців строкової військової 
служби, строки проведення чергових призовів та 
чергові призови громадян України на строкову 
військову службу у 2021 році» проводиться призов 
громадян на строкову військову службу з 01 квітня 
по 30 червня 2021 року.

2. Явці на призовну дільницю Щастинського 
району для призову на строкову військову службу 
підлягають усі громадяни 2003 року народження, 
яким в період чергового призову виповниться 18 
років, а також громадяни, які народилися у 1994-
2002 роках, у яких закінчилася відстрочка від при-
зову або не призвані раніше на строкову військову 
службу за різних обставин. 

3. Усі громадяни, які підлягають призову на 
строкову військову службу, зобов'язані прибути на 
призовну дільницю за адресою: смт. Новоайдар, 
вул. Айдарська, буд. 2 в установлений час з до-
кументами, зазначеними в повістках. Громадяни, 
які не отримали повісток для призову на строкову 
військову службу, зобов'язані прибути до районно-
го військового комісаріату до 01 квітня 2021 року 
та мати при собі документи, які посвідчують особу.

4. Усі особи призовного віку, які підлягають 
призову на строкову військову службу і тимчасо-
во перебувають на території Щастинського рай-
ону, зобов'язані  негайно повернутися до місця 
постійного проживання та з'явитися в районний 
військовий комісаріат для проходження призовної 
комісії.

5. На підставі Закону України «Про військовий 
обов'язок і військову службу» керівники 
підприємств, установ, організацій, у тому числі 
закладів освіти, незалежно від їх підпорядкування 
і форми власності, зобов'язані відкликати 
призовників з відряджень для забезпечення 
своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються від призову і не 
з'являються до військового комісаріату, несуть 
відповідальність згідно із законодавством.

7.  Контроль за виконанням даного наказу             
залишаю за собою.

ТВО військового комісара
Новоайдарського
РТЦК та СП капітан         Д. КОРОТКИЙ.

За значний особистий внесок у дер-
жавне будівництво, зміцнення націо-
нальної безпеки, соціально-економічний, 
науково-технічний, культурно-освітній 
розвиток Української держави, ваго-
мі трудові досягнення, багаторічну         
сумлінну працю постановляю:

Присвоїти почесне звання: 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР

УКРАЇНИ» 
КОРЖ Ользі Леонідівні

- головному лікареві комунального 
некомерційного підприємства «Новоай-
дарський центр первинної медико-сані-
тарної допомоги», Луганська область.

 Нагорода була вручена під час  
урочистих заходів з нагоди Між-
народного жіночого дня 8 берез-
ня головою облдержадміністрації                                                               
Сергієм Гайдаєм.

Указ Президента України № 24/2021
Про відзначення державними нагородами України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної

державної адміністрації –
керівника обласної 

військово-цивільної 
адміністрації

01 березня 2021 р.    м. Сєвєродонецьк    № 59-к

Про призначення Дунця О. Є.

Відповідно до статті 32 Кодексу законів 
про працю України, абзацу першого части-
ни четвертої статті 3, частини другої, пункту 8 
частини третьої статті 6 Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу», По-
рядку фінансового забезпечення діяльності 
військово-цивільних адміністрацій (далі – По-
рядок), затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.04.2015 р. № 207, 
Указу Президента України від 19.02.2021                               
№ 62/2021 «Про утворення та реорганізацію 
військово-цивільних адміністрацій у Луганській 
області», Переліку посад у військово-цивільних 
адміністраціях населених пунктів, які підлягають 
заміщенню військовослубовцями військових 
формувань, осіб рядового і начальницького 
складу правоохоронних органів, затверджено-
го Указом Президента України від 23.04.2015                                                     
№ 237/2015, враховуючи погодження Команду-
вача об’єднаних сил від 23.02.2021, наказ коман-
дира військової частини А 1556 (по стройовій 
частині) від 27.10.2020 № 244, на підставі                                                            
його заяви:

ПРИЗНАЧИТИ
на період відрядження ДУНЦЯ Олександра 

Євгенієвича у порядку переведення на поса-
ду керівника Щастинської міської військово-
цивільної адміністрації Щастинського району 
Луганської області, яка підлягає заміщенню 
військовослужбовцями військових формувань, 
із залишенням на військовій службі, виплатою 
грошового забезпечення відповідно до  абзацу                                                                         
другого пункту 4 Порядку, з 02 березня 2021 року.

Голова обласної
державної адміністрації –
керівник обласної
військово-цивільної
адміністрації    Сергій ГАЙДАЙ.

Необхідність прийняття цього за-
кону обумовлена тим, що після зміни 
адміністративно-територіального 
устрою держава передала більшість по-
вноважень органам місцевого самовря-
дування створених ОТГ. Передбачається, 
що місцеві державні адміністрації будуть 
виконувати три основні функції:

- координувати діяльність 
територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади;

- забезпечувати законність на 
території;

- до внесення відповідних змін 
до Конституції України здійснювати 
функції виконавчого органу обласних і 
районних рад.

Головам РДА повертається статус  

державних службовців.
Крім того, кервіники місцевих 

державних адміністрацій після на-
буття чинності цим Законом продо-
вжують здійснювати свої повнова-
ження, передбачені Конституцією 
України, цим та іншими законами                                                             
України.

Надалі голови місцевих державних 
адміністрацій будуть призначатися на 
посаду Президентом України за подан-
ням Уряду з кадрового резерву терміном 
на 3 роки, в тому числі в порядку пе-
реведення з іншої адміністративно-
територіальної одиниці.

Передбачається, що кадровий ре-
зерв має бути сформований до 1 січня         
2022 року.

Верховна Рада України проголосувала у першому читанні законопроект про 
внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та де-
яких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної 
організації влади в Україні № 4298.
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У цей день відбувся відеоміст між 
Станицею Луганською, Новоайдаром, 
Старобільськом, Києвом, Львовом, Рів-
не та Луцьком. На  платформі ZOOM до 
акції вшанування пам’яті Лесі Українки 
приєдналися голова Щастинської рай-
онної ради Олена Коробка, доцент кафе-
дри української філології та загального 
мовознавства Луганського національно-
го університету імені Тараса Шевченка 
Валентина Лєснова (м. Старобільськ), 
декан факультету філології та журналіс-
тики  Волинського національного універ-
ситету імені Лесі Українки Лілія Лаври-
нович, учасниця агенції ArtPole, історик 
і теоретик мистецтва, педагог, головний 
редактор та засновник часопису «Арт-
клас», засновник БО «Благодійний Фонд 
Львівська Дитяча Галерея», видавець, 
організатор мистецького життя, суспіль-
но-культурна діячка Ольга Михайлюк, 
доцент кафедри педагогіки Львівського 
ОІППО, головна редакторка Всеукра-
їнського журналу для дітей «Колосок», 
виконавчий директор громадської орга-
нізації ЛМГО «Львівський інститут осві-
ти» Дарія Біда, вчителі, учні, студенти, 
керівники мистецьких гуртків. Всього 
було 52 підключення, а учасників утричі 
більше, оскільки відеоконференція доз-
воляє зібратися біля монітору від одно-
го до 10 учасників. У цьому заході взяла 
участь редакторка газети «Время» Оле-
на Пономарьова. Організувала зустріч 

Тетяна Домащенко. Вона представила 
учасників зустрічі та надала кожному                                                                 
слово.

Тетяна Домащенко пояснила мету ві-
деоконференції: «Наша зустріч присвя-
чена 150-річчю з дня народження Лесі 
Українки. До цієї дати у 2019 році в 
Станично-Луганському районі було роз-
почато проєкт «Рушникова доріжка «Я в 
серці маю те, що не вмирає!». Упродовж 
двох років учителі, учні, майстрині ви-
шивали полотно завдовжки 15 метрів. У 
центрі полотна – портрет поетеси, візе-

рунки місцевої вишивки у традиційних 
кольорах нашого регіону та слова з тво-
рів Лесі Українки. Допоміг нам голова 
Проводу ГО «ЗОЛОТІ ЛЕВИ «ЧОРНОЇ 
СОТНІ» – «ЧОРНА СОТНЯ» Тарас Ма-
цюк, який надав кошти на закупівлю                        
тканини та ниток для вишивання. 

Упродовж двох років полотно рушни-
ка передавалось від школи до школи, від 
дитсадочка до дитсадочка, від майстри-
ні до майстрині. В проєкті взяли участь 
працівники закладів освіти, культури, бі-
бліотек та музею, всі небайдужі мешкан-

ці району. Дякую всім, хто приєднався  
до нашого проєкту».

Учасники відеомосту переглянули 
два відеоролика про початок проєкту 
та перші хрестики на полотні рушника, 
які зробили вчителька Петропавлівської 
СШ № 1 Юлія Юріївна Добрицька та                      
її учениця Юлія Фоменко. 

Друге відео розповіло про пре-
зентацію готового рушника. Оби-
два ролика створили учні та вчителі                                       
Петропавлівської СШ № 2. 

Презентації завершення проєкту 
«Рушникова доріжка «Я в серці маю 
те, що не вмирає!» відбулися в шко-
лах Станично-Луганського району                            
(тепер колишнього).

Кожен із учасників відеоконференції 
висловив свою думку про те, що  його 
пов’язує з творчістю Лесі Українки, ба-
жаючі цитували рядки з творів поетеси.

Також Тетяна Домащенко повідо-
мила, що цей рушник подано до Книги             
рекордів України.

У травні поточного року в День ви-
шиванки рушник буде презентовано 
в місті Луцьку, у Музеї-садибі Лесі 
Українки в її рідному селі Колодяжне. 
Далі він помандрує по тих місцях, де 
колись бувала Леся Українка, відвідає                                            
навіть Польщу.

Кожний українець знаходить у тво-
рах Лесі Українки відлуння своєї душі. 
Для когось рядки поезій стають життє-
вим гаслом, для когось - дороговказом, а 
хтось бачить в них своє кохання, почут-
тя, мрії тощо. Лесіни вірші кличуть до 
боротьби з собою, з своїми слабостям, 
навчають боротьбі з ворогами, вони      
актуальні і в наші дні.

НАШ КОР.

25 лютого 2021 року виповнилось 
150 років від дня народження Лесі 
Українки (Лариси Петрівни Косач-
Квітки) – видатної української 
письменниці та громадської діячки, 
однієї з центральних постатей 
національної культури.

Перерахунку підлягали пенсії, призначені                             
(перераховані) відповідно до законів України: 

- «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» (далі – Закон № 1058) (якщо пенсію                  
обчислено з врахуванням заробітної плати особи);

- «Про пенсійне забезпечення осіб, звіль-
нених з військової служби, та деяких інших 
осіб» (лише військовослужбовцям строкової                                                                                  
служби);

- «Про статус та соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи» (якщо пенсію обчислено згідно ст. 54 в розмірі             
відшкодування фактичних збитків).

Перерахунок пенсій згідно з Порядком проведення 
перерахунку пенсій відповідно до частини 2 статті 42 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання», затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.02.2019 р. № 124, проводиться із засто-
суванням  коефіцієнта збільшення показника середньої 
заробітної плати (доходу)  в Україні, з якої сплачено 
страхові внески, та який враховується для обчислення 
пенсії, у розмірі 1,11. Тобто при перерахунку пенсії з            
1 березня 2021 року застосовано показник середньої за-
робітної плати (доходу) в Україні 5426,60 грн. (3764,40 
грн. х 1,17 (з 01.03.2019) х 1,11 (з 01.05.2020) х 1,11         
(з 01.03.2021).

При перерахунку пенсій, обчислених згідно ст. 54 
Закону України «Про статус і соціальний захист грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи», показник середньої заробітної плати – стано-
вить – 1338,94 грн. (928,81 грн. х 1,17 (з 01.03.2019) х 
1,11 (з 01.05.2020) х 1,11 (з 01.03.2021).

У разі, якщо розмір підвищення в результа-
ті перерахунку становить менше як 100 грн. (від 
0,01 грн. до 99,99 грн.), встановлюється доплата                                                            
до зазначеного розміру.

Крім того, з 1 березня для осіб, які мають страхо-
вий стаж чоловіки не менше 35 років, жінки – не мен-
ше 30 років, встановлюється  мінімальна пенсійна 
виплата на рівні  2200 грн. (з урахуванням надбавок,                          
підвищень, доплат, передбачених законодавством).

Не підлягають перерахунку пенсії, щомісячне гро-
шове утримання, які призначені за спец законами 
(держслужбовцям, науковцям, посадовим особам  міс-
цевого самоврядування, народним депутатам, суддям, 
прокурорам та іншим), оскільки для них застосову-
ється інший механізм нарахування. Однак, зазначеним 
особам у порядку, визначеному постановою Кабінету 
Міністрів  України від 20.02.2019 року № 124 «Питання 
проведення індексації пенсій у 2019 році», проведені 
перерахунки за матеріалами пенсійних справ для ви-
значення розміру пенсії за Законом № 1058 (у частині їх 
розмежування), Якщо в результаті перерахунку розмір 
пенсії за нормами  Закону № 1058 більший за розмір 
пенсії за спец законом, таких осіб автоматично за ма-
теріалами пенсійних справ, без звернення пенсіонерів, 
переведено на Закон № 1058. Якщо у пенсіонера є ще 
стаж, який можна дорахувати, тоді пенсіонери можуть 
звернутися з заявами щодо перерахунку страхового 
стажу та заробітної плати, набутими після призначення 
пенсії за спецзаконами.

За особою, яка переведена на пенсію за нормами За-
кону № 1058, зберігається право перейти згідно пода-
ної заяви на пенсію за спец законом. При цьому розмір 
пенсії встановлюється у тому ж розмірі, що і до переве-
дення, з 1 числа наступного  місяця, у якому надійшла 
заява.

Не підлягали також перерахунку пенсії, призначе-
ні після 01.01.2019 року, оскільки для їх обчислення 
застосовувався показник середньої заробітної пла-
ти в Україні, який перевищує показник, що застосо-
вується при перерахунку з 01.03.2021 року 5426,60 
грн. (до відома:  показник середньої заробітної плати 
при призначенні пенсій у 2019 році – 6188,89 грн.,                                              
у 2021 році – 7763,17 грн. у 2021 році – 10340,35 грн.).

Перерахунок проведено 44006 пенсіонерам, 
середній розмір підвищення склав 319,83 грн.,                                          
додаткові витрати склали 14 411312,10 грн.

Перерахунок пенсії проведено автоматично, без до-
даткового звернення пенсіонерів до органів Пенсійного 
фонду. У березні місяці пенсіонери у звичайному для 
себе порядку отримують пенсію у збільшеному розмірі.

І. АНДРУШКО, начальник Новоайдарського
відділу з питань призначення,

перерахунку та виплати пенсій.

 

 

Відповідно до частини 2 статті 42 Зако-
ну України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» та постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 лютого 2021 року                                       
№ 127 «Про додаткові заходи соціального захи-
сту пенсіонерів у 2021 році»  Старобільським 
об’єднаним управлінням Пенсійного фонду 
України Луганської області проведено  перера-
хунки пенсій з 1 березня 2021 року у зв’язку з осу-
часненням заробітної плати, з урахуванням якої                                                                                           
обчислено пенсію.

Будьте обережні: тонкий лід!
Це потрібно знати:
- безпечним для людини вважається лід товщиною           

не менше 15 сантиметрів;
- у гирлах річок і притоках міцність льоду послабле-

на. Лід неміцний у місцях швидкого перебігу ключів, що 
б'ють, і стічних вод, а також у районах зростання водної                   
рослинності, поблизу дерев, кущів та очерету;

- якщо температура повітря вище 0 градусів тримається 
понад 3 дні, то міцність льоду знижується на 25 %;

- міцність льоду можна визначити візуально: лід бла-
китного кольору - міцний, білого - міцність його у 2 рази 
менше, сірий, матово-білий або з жовтуватим відтінком лід 
ненадійний.

Що робити, якщо ви провалилися в холодну воду:
- не панікуйте, не робіть різких рухів, стабілізуйте         

дихання;
- розкиньте руки в сторони та постарайтеся зачепитися 

за крайку льоду, надавши тілу горизонтальне положення за 
напрямком течії;

- спробуйте обережно налягти грудьми на край льоду і 
закинути одну, а потім і іншу ногу па лід;

- якщо лід витримав, перекочуючись, повільно повзіть до 
берега;

- повзіть у ту сторону, звідки прийшли, адже лід тут уже 
перевірений па міцність.

Якщо потрібна ваша допомога:
- озбройтеся довгою палицею, дошкою, шостом 

або мотузкою. Можна пов'язати воєдино шарфи,                                                 
ремені або одяг;

- намагайтесь поповзом, широко розставляючи при 
цьому руки і ноги і штовхаючи перед собою рятувальні             
засоби, обережно рухатися у напрямку до ополонки;

- зупиніться від місцезнаходження людини у воді в де-
кількох метрах, киньте їй мотузку, край одягу, подайте       
палицю або жердину;

- обережно витягніть потерпілого на лід, і разом                  
поповзом вибирайтеся з небезпечної зони;

- повзіть у ту сторону, звідки прийшли;
- перемістіть потерпілого в тепле місце. Надайте йому 

допомогу: зніміть з нього мокрий одяг, енергійно розітріть 
тіло (до почервоніння шкіри) змоченою в спирті або горілці 
суконкою або руками, напоїть постраждалого гарячим чаєм.

Новоайдарський РВ ГУ ДСНС України у Луган-
ській області рекомендує всім жителям Щастинсько-
го району: будьте обережні на льоду! А з огляду на не-
стійкі погодні умови, зовсім відмовтеся від виходу на 
лід. Батьки, слідкуйте за дітьми, не дозволяйте їм 
грати на льоду, проводьте з ними профілактичні бе-
сіди. Пам'ятайте! Біду завжди легше попередити!                                                                    
Якщо потрібна допомога - дзвоніть 101.



      
4 «ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        № 11          12 БЕРЕЗНЯ     2021 р.

Активна, завзята, темпераментна! А 
вже таланти цієї райгородської жінки 
важко перелічити. З раннього дитинства 
Оленка була обдарованою дівчинкою, і ці 
таланти ще яскравіше почали проявлятися 
відтоді, як стала студенткою.

Коли Оленка народилася, її батьки пе-
реїхали до міста Луганськ, тож зростала 
вона саме там. І саме це відкрило перед 
нею чудові перспективи проявляти себе 
у творчості. З самого раннього дитинства 
вона жила танцями, навчалась їм з великим 
бажанням та задоволенням. В студентські 
роки стала учасницею славетного колек-
тиву «Соняшники» Луганського аграрно-
го університету. Багато подорожувала та 
гастролювала з колективом, виступала на 
багатьох сценах країни та за її межами.

Окрім захоплення танцями була в неї ще 
одна непереборна пристрасть – спорт. Вона 
навіть навчалась в спортивній школі та от-
римала звання кандидата в майстри спорту                                                                              
з гімнастики.

Та це ще не все. Малювати, в’язати, 
вишивати, писати сценарії та самій брати 
участь у виставах – для Олени Володи-
мирівни жодне з цих направлень зовсім 
не проблема! Особливо їй вдаються ролі 
кумедних казкових персонажів, що най-
більше запам’ятовуються і подобаються 
малечі. 

Як зауважує Валентина Олександрівна 
Євдокимова, яка із захватом розповідає 
про талановиту односельчанку, Олена Ва-
куленко є постійною учасницею художньої 
самодіяльності села Райгородка. Постійно 
розвиває свої творчі навички, удоскона-
лює, розширює, опановує все нове, не-
звичайне, цікаве. Це - індивідуальність, 
особистість, в якої душа прагне до пре-
красного, руки не знають спокою, а мозок 
–  невичерпне джерело ідей та задумів.

Саме цим, родиною, вихованням трьох 

чудових діточок, творчою роботою вона й 
жила багато років. Аж до 2014 року, коли 
в життя увірвались поняття «бойові дії», 
«обстріли», «окупована територія»…

Тож тоді, в 2014 році, родина Вакуленко 
приїхала до Райгородки, де ще задовго до 
цих сумних подій син Олени Володими-
рівни придбав дачу. І місця тут мальовни-
чі, і мала Батьківщина все ж таки…

Щаслива в дітях та онуках, доброзич-
лива, сердечна, ніжна, відкрита, не здат-
на образити жодну людину – такою вона 
увійшла в життя та серця райгородців, 
вмить ставши «своєю».

Не звикши сидіти склавши руки, вона 
відкрила в селі, на Слободі, магазин, а 
майданчик поруч з магазином зробила од-
ним із знакових місць села, адже саме тут 
слобідчани стали відзначати різноманітні 
свята, саме тут спільно з Райгородським 
сільським Будинком культури проводиться 

багато чудових яскравих заходів. Ці захо-
ди часто між собою райгородці називають 
«слобідські вечорниці».

Олена Володимирівна завжди активно 
бере участь в цих заходах, влаштовуючи 
смачні частування. Але найголовніше на-
віть не це, а те, що Олені Володимирівні 
вдалося передати свою жагу до танцю 
райгородським дітлахам, об’єднавши їх 
в ансамбль «Акварелі». Навіть найменші 
хлопці та дівчата залюбки долучилися до 
цього й взяли участь у першому флеш-мо-
бі «Перлина Україна». Скажемо більше, 
тут і батькам відсидітись у сторінці не 
вдалося. Олена Володимирівна виставила 
їх у п’ятий ряд, й вони теж енергійно ви-
танцьовували сучасний танок разом із сво-
їми дітьми. А далі – цих виступів просто                                                    
не злічити!

Танці, постановки та костюми – все це 
вона вигадує самостійно, а результат цієї 

роботи просто зачаровує. Нерідно влашто-
вує святкові заходи та дискотеки для мале-
чі, обов’язково з пригощанням солодоща-
ми. Влітку це морозиво, в більш холодну 
пору року – тістечка та торти.

Чимало гарних, приємних, теплих, а 
головне - щирих слів говорять на її адре-
су. Про неї говорять як про гарну подру-
гу, оптимістичну, енергійну, креативну 
жінку, красиву й милосердну, яка ніколи                 
не відмовить у допомозі чи пораді. 

«Від дитячої мрії до життєвого покли-
кання» - такий її шлях та життєвий девіз, 
який штовхає вперед й спонукає робити 
якомога більше добрих справ.

Кожна людина приходить у світ, щоб 
зростати, розвиватися й вдосконалювати-
ся, жити, любити, надіятися й вірити, діли-
тися добром з оточуючими. До неї, усміх-
неної і доброзичливої, постійно тягнуться 
діти. Вона вміє зачарувати їх атмосферою 
затишку, тепла і творчості. 

Якщо жінка займається улюбленою 
справою, постійно розвивається й ціка-
виться новим, то вона просто випромінює 
творчість, красу та позитив. Погляньте на 
Олену Володимирівну, й, якщо сумніва-
лись, всі сумніви у вас зникнуть геть.

Багатогранна й креативна, Олена Во-
лодимирівна має стільки захоплень, що 
навіть перерахувати складно. Вона добре 
знається практично на всіх видах мисте-
цтва. Вона перебуває у постійному русі та 
самовдосконаленні, і це викликає щире за-
хоплення. Та все ж з поміж усіх її талантів, 
мабуть, найбільший – це щира доброта, 
серце, яке відкрите для всіх. 

В Міжнародний жіночий день Олена 
Володимирівна отримала на свою адресу 
багато привітань та щирих добрих слів. 
Не відпустимо без них героїню статті й 
ми. Щастя Вам, міцного здоров’я на довгі 
роки, нехай все добро, що Ви робите для 
людей, повертається до Вас сторицею, 
а весна завжди квітує в душі, супрово-
джуючи по життю теплими сонячними             
промінчиками любові.

М. ТИХОНОВА.

Саме цей вислів яскраво і точ-
но характеризує героїню нашої 
сьогоднішньої публікації Олену 
Володимирівну Вакуленко, мешканку 
села Райгородка.

«Настільний теніс – один з найпопулярніших видів 
спорту в усьому світі як за кількістю учасників, так і 
за кількістю країн, де він розвивається. Міжнародна 
федерація настільного тенісу налічує понад 200 кра-
їн та входить до трійки провідних світових федерацій                    
за цим показником.

Після невеликого затишшя настільний теніс знову 
повертається в наше життя - з кожним роком його попу-
лярність і доступність зростає. Столи встановлюються 
у парках, у дворах, в школах і університетах. В настіль-
ний теніс може грати будь-яка людина, практично без 
обмежень за віком, станом здоров'я та фізичної готов-
ності, - розповідає директор Новоайдарської ДЮСШ 
Олександр Бондар. – Те саме відбувається й у нас                        
у Новоайдарі. І це просто чудово!».

Тож, на обласних змаганнях Новоайдар представляв 
неодноразовий чемпіон району з настільного тенісу,                           
чудовий гравець Євген Солдатенко.

«Настільний теніс – гра, яка тренує на лише тіло, але 
й мозок. Дехто вважає гру в настільний теніс просто                              
відпочинком. Але це далеко не так.

Його сміливо можна назвати спортом для мозку. Під 
час гри людина багато рухається, використовуючи все 
тіло, тренує очі, покращує координацію рук та ніг, усі  
ділянки мозку задіяні і працюють, бо ви плануєте стра-
тегію гри, тактику, та відстежуєте м’ячі і удари, розпові-
дає спортсмен. -. Настільний теніс – це відмінний засіб, 
аби залишатися у формі і поліпшити координацію рук і 
очей. Повторювані різноспрямовані рухи також розви-
вають спритність і гнучкість тіла. Настільний теніс – це 
та активна гра, де немає часу лінуватися. Кожен елемент 
потребує роботи безлічі різних м’язів».

Тож, обізнаний теоретично та підкований практично, 
Євген сміливо зустрівся із суперниками на змаганнях. 
Турнір розпочався з захопленням і протягом усього   
змагання гравці не зменшували свого азартного темпу.

І результат не змусив на себе довго чекати. Наш 
земляк заслужено посів перше місце в фіналі групи В, 

обійшовши в майстерності, спритності та спортивній        
підготовці всіх своїх суперників!

«Ця подія запам’ятається мені прекрасними вражен-
нями, чудовим настроєм, дружнім спілкуванням і спор-
тивними перемогами. Турнір показав, що настільний 
теніс – популярний вид спорту представників різних по-
колінь, чудових спортсменів і ентузіастів своєї справи.

Спорт – це завжди добре! Особливо для дітей, 
щоб не сиділи вдома за комп’ютерними іграми, за 
своїми гаджетами. Вважаю, що спорт повинен роз-
виватися, чим його буде більше – тим краще!», -                                                                 
поділився враженнями Євген.

Тож, чи граєте ви в настільний теніс для власного 
задоволення, чи на професійному рівні –  в будь-яко-
му випадку ви – молодці. Бо окрім всього ця гра про-
понує вам найдоступнішу можливість добряче розва-
житися в порівнянні з іншими видами спорту, з  дуже                          
малою ймовірністю травмування.

Можна ще дуже багато говорити про користь цьо-
го культурного та інтелектуального виду спорту, але      
краще ним займатися особисто.

А ми ще раз щиро вітаємо чемпіона Євгена Солда-
тенка з такою красивою й гідною перемогою! Моло-
дець! Так тримати! Успіхів та подальших досягнень! 
Ніколи не втрачати спортивної вдачі та позитивного                   
погляду на життя!

М. ТИХОНОВА.

Нещодавно в місті Кремінна відбувся облас-
ний турнір з настільного тенісу. Новоайдарсь-
ка ДЮСШ не залишилась осторонь цих змагань                            
й активно взяла в них участь.

Боротьба як завжди була запеклою, але атмосфера 
залишалась теплою та дружньою. Більярдисти помі-
тили, де вони додали в майстерності, тож змагатися 
було дуже цікаво. Та й спостерігати було не менш ви-
довищно. Нікому не хотілося поступатися. Навпаки, 
учасники бажали продемонструвати свої здібності та 
вміння. Кожний з них продемонстрував гідну гру та                                                        
хорошу, якісну підготовку.

На рівних змагались й знані майстри «більярдної 
справи», й ті, хто нещодавно почав «набивати руку» в 
цьому виді спорту.

Тож, за підсумками змагань призові місця розпо-
ділились наступним чином: І місце заслужено по-
сів Анатолій Глайборода, йому дістався по праву й 
Кубок переможця; ІІ місце в запеклій боротьбі ви-
боров Євген Декін; а ось ІІІ місце розділили між со-
бою відразу два спортсмени – Володимир Корнєєв 
та Володимир Онишко. Переможці нагороджені                                                                               
грамотами.

Вражень та позитиву – безліч! Турнір виявив-
ся дуже цікавим й в плані гри, й у плані спілкування                                                                 
з однодумцями.

Такі дружні турніри стали доброю тради-
цією, яку більярдисти планують розвивати                                                                                 
й надалі.

Немає сумнівів: змагання залишили по собі і гар-
ні спогади, і гарний результат. Вітаємо перемож-
ців та бажаємо гарного настрою, всіляких гараз-
дів й гідної підготовки до наступних більярдних                                                       
зустрічей!

Нещодавно в приміщенні кафе «Піраміда» 
відбувся турнір з більярду «Комбінована          
піраміда».

Вже за доброю традицією турнір зібрав ба-
гато прихильників не тільки з Новоайдару. За-
галом в змаганнях взяли участь 10 спортсменів: 
Анатолій Глайборода, Віктор Віноградов, Ан-
тон Літовченко, Павло Рубан, Володимир 
Корнєєв, Олександр Копанєв, Олег Слотвинський, 
Євген Декін з Новоайдару, Володимир Богати-
рьов та Володимир Онишко з Новопсковського                                                                       
району. 
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Розпочалася зустріч з Оди Жінці – з 
рядків, що вийшли з-під пера поетів різ-
них часів. Були процитовані слова Шек-
спіра і Петрарки, сповнені захоплення, 
любові і поваги до представниць пре-
красної половини людства. Звісно, була 
згадана і «Айдарская Мадонна», при-
свячена поетом Олександром Радченком 
своїм землячкам.

Краєзнавець Андрій Васильович По-
дройко, взявши слово, із задоволенням 
привітав присутніх жінок зі святом,   
прочитавши свої вірші.

Товариш Андрія Васильовича, поет, 
письменник Володимир Сергійович 
Мартинов, у своєму привітанні заува-
жив, що йому особливо приємно, що 
така зустріч проходить у бібліотеці, 
оскільки його мама була ветераном саме 
бібліотечної справи.

Саме мамі, хоч, на жаль, і не за її 
життя, Володимир Сергійович при-
святив вірші, що з них він розпочав 
свій виступ. Мамі, що, хоч і не поруч, 
ніколи не покидає своїх дітей, прихо-
дить до них з усмішкою уві сні, дарую-

чи розуміння того, що життя прожите                                                         
не дарма.

У поетичному зошиті Володимира 
Сергійовича – чимало творів. І, як по-
яснив автор, деякі з них народжуються 
в душі у часи, коли важко, коли знахо-
дишся далеко від родини, від рідного 
дому, від дорогих серцю людей. Тоді, 
коли навколо була сувора дійсність, важ-
ка праця, коли тягнулися сірі, схожі одне 
на одного дні, були написані сповнені 
ніжністю вірші, що їх поет присвятив 
рідним, дорогоцінним жінкам – коханій 
дружині і доньці. Ці вірші були виконані 
автором під гітару.

Також прозвучала пісня про будівель-
ників-висотників –  людей небезпечної, 
але благородної професії, що їх важка 
праця часто залишається поза увагою (а 
таких віршів і пісень – простих творів 
про професії – у наш час навдивовижу 
мало, як влучно зауважив Володимир 
Сергійович), вірші про кохання, ліричні 
замальовки, присвячені природі, і навіть 
байка, що викликала щирі посмішки у 
присутніх.

Завершуючи виступ, Володимир Мар-
тинов презентував невеличку збірку 
своїх віршів, що читалися на концер-
тах у Марсівському Народному Домі, 
і виконав жартівливу пісню, написану 
свого часу спеціально для землячок-             
«марсіанок».

Наприкінці заходу присутнім жін-
кам були вручені подарунки – декора-
тивні букети-кошики, виготовлені діть-
ми з клубу «Троянда», що регулярно 
проводить зустрічі під керівництвом 
Світлани Олександрівни Проніної у                                   
Новоайдарській районній бібліотеці.

До речі, саме Світлана Олександрів-
на, підсумовуючи святкову зустріч, за-
пропонувала до уваги товариства де-
кілька книжок, що розповідають про 
жінку та її долю. Це абсолютно різні, 
не пов’язані між собою видання, але їх 

об’єднує одна спільна тема, що зібра-
ла людей на цю березневу зустріч. Це 
– Жінка. У цих книжках – весь спектр 
переживань, емоцій, чорне і яскра-
ве, біль, журба, але водночас і щастя,                                                                     
натхнення, розвиток.

І ці книжки, звісно, чекають на свого 
вдячного читача на полицях бібліотеки, 
що в цей прохолодний весняний день, як 
завжди, гостинно прийняла поціновува-
чів літератури, поезії, авторського слова 
і виконання – всього того, що пробуджує 
людину, змушує її прокидатися від «зи-
мового сну» і повертатися до активного 
життя.

О. ЧАСНИКОВ.

Деякі з творів В. С. Мартино-
ва будуть опубліковані в наступних                              
номерах «ВН».

 

4 березня, незадовго до Міжнародного жіночого дня, у Новоайдарській 
районній бібліотеці відбулася захід, приурочений до Свята Весни і Краси. У 
цей день до бібліотеки завітали журналіст, письменник і поет Володимир 
Сергійович Мартинов і краєзнавець Андрій Васильович Подройко, що привітали 
жінок із 8 Березня. На святі знайшлося місце не лише для квітів і приємних 
слів, але і для лірики, поезії і музики.

Ведуча заходу Людмила Григорівна Коломацька підкреслила, що його 
своєрідним лейтмотивом стає повернення до життя – до активного, яскраво-
го, «весняного» життя після зими. А для цього зустріч і розмови про прекрасне 
у затишній компанії є чи не найдієвішим методом.

Відкрили святкову програму 
з прекрасним та життєдайним 
«Прологом» учні по класу хорео-                                                      
графії Новоайдарської дитячої 
школи мистецтв.

І ось вже лунають щирі при-
вітання від ведучого концерту 
Сергія Антонова, який запро-
шує до слова Новоайдарського 
селищного голову Ігоря Вікто-
ровича Шопіна. Селищний го-

лова зауважив, що саме жін-
ки кожного дня  наповнюють 
життя своєю ніжністю, теплом 
та радістю, дарують хвилини 
щастя, запалюють у серцях ко-
хання, є тендітними берегинями 
сімейного затишку.

«Щиро бажаю вам весняно-
го настрою в душі у будь-яку 
пору року. Нехай же це свято 
дарує вам відчуття справж-

нього щастя, яскраві радісні 
події, нові зустрічі з прекрас-
ним!», - закінчив свій виступ                                 
Ігор Вікторович.

А свято триває! Чудовий на-
стрій глядачам, чарівним жін-
кам дарує хор Новоайдарської 
ДШМ своїм неймовірним ви-
конанням лагідної пісні. Далі 
естафету перейняв ансамбль Бу-

динку культури «Фейєрверк» з 
виступом, присвяченим любим 
матусям.

Гучними оплесками зустрі-
ли глядачі вокальний ансамбль 
Дитячої школи мистецтв, який 
порадував веселою піснею. На 
сміну їм вийшли маленьки тан-
цюристи з колективу Будинку 
культури. А потім запалювали 
дівчатка з молодшого хореогра-
фічного колективу НДШМ, а та-
кож танцюристи школи з танком 
«Тарантелла».

Наступним привітав присут-
ніх в залі жінок Олександр Час-
ніков. Також всім прийшлися до 
вподоби стилізований ніжний 
танок  у виконанні юних хоре-
ографів Новоайдарської ДШМ,  
сучасний танок, запальний 
рок-н-ролл та колоритний укра-
їнський танок у виконанні тан-
цювального колективу  Будинку 
культури «ДКденс», енергій-
ний та яскравий танок у вико-
нанні Анастасії Копанєвої та                    
Владислава Мосяжа.

Далі святкову програму 

продовжила романтична та 
тендітна  як сама весна Анге-
ліна Дугінова з чуттєвою піс-
нею «Кохання — найкраща                                             
із прикрас». 

Пісенний вінок концерту про-
довжили плести життєрадісна 
Ольга Рубан, щирий Володимир 
Антипов, сучасна та енергійна 
Евеліна Лукашова, мелодійний 
дует Ангеліни Дугінової та Вла-
дислава Мосяжа, яскрава Юлія 
Крохмальова, неперевершена 
Алла Антипова, впевнений та 
артистичний Вадим Рєзнік.

Східний танок у виконан-
ні Анастасії Копанєвої та Юлії 
Крохмальової зачарував всіх 
прихильників східної культури 
та східного колориту.

Святковий концерт, при-  
урочений Міжнародному жіно-
чому Дню 8 березня, відбувся 
під бурхливі оплески глядачів. 
Концерт пройшов у теплій свят-
ковій атмосфері, адже присвя-
чувався жінці, яка, як і весна, 
зігріває душі та благословляє 
світ на добро.

 

З ледь відчутним подихом весни приходить до нас прекрасне 
свято представниць кращої половини людства – Міжнародний 
жіночий день 8 березня. Жінка… Вона сама – як весна: соняч-
на, світла, життєрадісна, яскрава, справжня. Все прекрасне 
на землі від жінки, від її любові…

8 Березня – свято весни, любові та краси, одне з найсвітліших 
у країні свят... Як можна залишитись байдужим до нього? 
Звичайно, ніяк!

Підтвердженням того, що в Новоайдарі з нетерпінням 
очікували на це свято, на весну, на гарний настрій, став свят-
ковий концет, що відбувся в Новоайдарському селищному Бу-
динку культури. З огляду на ситуацію, що склалася, звичайно, 
з дотриманням усіх карантинних обмежень.
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Самые красивые
домашние любимцы

В США определили самое красивое домашнее жи-
вотное при помощи математики. В ходе исследований 
были измерены параметры кошек, собак, хорьков,    
кроликов и хомяков.

Сотрудники американского сайта, специализи-
рующегося на страховании домашних животных, с 
помощью математического уравнения, известного 
как «золотое сечение», определили самое красивое                                  
и пропорциональное существо.

Взяв за основу уравнение, которое в своих рабо-
тах широко использовали Микеланджело и Дали, они 
исследовали ключевые точки на морде животных, та-
кие как уши, глаза, язык и ноздри, проанализировали          
их и сопоставили согласно математике.

В итоге получилось, что самыми красивыми и про-
порциональными являются коты и кошки, соблюдение 
«золотого сечения» у которых – 46,51 %. На втором 
месте оказался хорек (46,20 %), на третьем – кролик 
(40,30 %), на четвертом – хомяк (31,46 %), а замыкает 
пятерку собака с показателем 29,64 %.

Однако, отмечают на сайте, несмотря на первенство 
котов в плане идеальных пропорций, собаки по-преж-
нему остаются самыми популярными домашними жи-
вотными. Поэтому было проанализировано 100 наибо-
лее распространенных пород на предмет соответствия 
«золотому сечению». Оказалось, что наиболее правиль-
ные параметры имеют далматинцы (67,03 %). В пятерке 
лидеров также оказались ирландский водяной спаниель 
(66,26 %), жесткошерстный фокс-терьер (65,53 %),                 
лабрадор (64,67 %) и бассет-хаунд (64,43 %).

focus.ua

Орденом «За заслуги»
награждён спаниель

Спаниель по кличке Макс удостоен такой чести за 
то, что оказывал виртуальную терапию людям по всему 
миру во время пандемии коронавируса. Пёс помог ты-
сячам людей по всему миру от 3 до 98 лет, переживав-
ших непростые моменты в своей жизни, но в первую 
очередь он помог своему хозяину – 46-летнему Керри 
Ирвингу, который после ДТП оказался обездвижен и 
впал в депрессию.

Ирвинг заявил, что Макс дал ему повод жить. Хозяин 
пса – фотограф-любитель. Он стал выкладывать в Фейс-
бук похождения своего любимца, и тот очень быстро 
стал настоящей Интернет-звездой.

После того, как сотни фанатов обратились с прось-
бой встретиться с Максом, хозяин отдал пса на спе-
циальные курсы (это было в 2016 году), чтобы его пи-
томец мог посещать школы и больницы.

«Мы ежедневно получаем сообщения от людей со 
всего мира, в которых рассказывается, как приключе-
ния Макса заставляют их улыбаться и приносят радость 

в их жизнь», – говорит Ирвинг.
С 2017 года Макс познакомился с более чем 10000 

человек посредством встреч, благотворительных 
прогулок, выступлений и школьных визитов, и по-
мог собрать почти 300000 фунтов стерлингов для                                         
ряда благотворительных организаций.

Орден «За заслуги», учрежденный в 2014 году, 
ранее присуждали 32 специально обученным со-
бакам и лошадям. Сейчас орден впервые вручили                                           
домашней собаке.

interfax.by

Река получила статус юрлица

В канадской провинции Квебек река Мэгпай получи-
ла статус юридического лица. Власти, экологи и пред-
ставители местной общины этнической группы Инну 
хотят защитить водный объект от притязаний энерге-
тической компании. Данное решение – первое в стране. 
При его принятии руководствовались аналогичным ре-
шением в Новой Зеландии, где в 2017 году племя маори 
ходатайствовало о присвоении юридического статуса 
реке Вангануи.

Теперь у канадской реки есть права. Например, она 
может по закону иметь опекунов, которые проживают 
на побережье реки и заботятся о ее благополучии.

Статус юридического лица Мегпай предоста-
вили после того, как гидроэнергетическая компа-
ния Hydro-Quebec заявила о желании воздвигнуть                                          
на реке дамбу.

Хотя представители компании и уверяют, что это-
го не случится в ближайшее время, но экологи опа-
саются, что в Hydro-Quebec могут воспользоваться                         
лазейками в законах об охране окружающей среды.

Теперь же статус юридического лица мо-
жет лишить желания предпринимателей посягать                                                    
на Мегпай.

inshe.tv

На решение головоломки – 10 месяцев

Более 10 лет назад американец подшутил над 
своими пожилыми родителями. В то время пенсио-
неры увлекались разгадыванием головоломок, и сын 
решил подарить им гигантский кроссворд. Супру-
ги отложили громадину в сторону и забыли о ней на 
несколько лет, но тут пришел 2020-й, а вместе с ним –                                                                                       
локдаун.

Чтобы убить время во время карантина, пара при-
ступила к делу. В январе 2021-го родители пред-
ставили сыну свою работу и пошутили, что те-
перь ему предстоит проверить, точные ли они дали                                              
ответы. 

apostrophe.ua

Осознанное воровство

Посетителям храма Улувату на Бали нужно быть ос-
торожными: местные макаки часто крадут у них сумки, 
шляпы, очки, планшеты и телефоны. Вернуть вещи по-
лучается только в обмен на угощение, и приматологи 
подтвердили, что обезьяны прекрасно осознают свои 
действия.

Ученые из университетов Летбриджа и Удаяны об-
наружили, что взрослые длиннохвостые макаки до-
статочно умны, чтобы разобраться, какие предметы 
посетители храма ценят больше всего. Они нацелено 
воруют именно их, возвращая лишь после получения              
еды, которую считают соответствующей ценностью.

По мнению исследователей, макаки демонстриру-
ют «беспрецедентные процессы принятия экономиче-
ских решений», и способность к бартеру у них растет 
по мере взросления. Так, старшие обезьяны выби-

рают более ценные предметы и отдают их за лучшие 
угощения, тогда как неопытная молодежь хватает                                    
что ни попадя и часто не получает желанной награды.

Ученые наблюдали за обезьянами в течение 273 
дней и засняли, как те внимательно изучают по-
сетителей, незаметно подходят к ним, берут пред-
мет и отступают в сторону, ожидая подходящего                                                           
подношения.

Подруги оказались сёстрами

В США две женщины после многих лет зна-
комства обнаружили, что они разлученные в дет-
стве сестры. Кассандра Мэдисон и Джулия Тинет-
ти познакомились в 2013 году, когда работали в 
ресторане в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут. 
Как оказалось, у них много общего – внешнее сход-
ство и даже одинаковые татуировки, сделанные еще 
до знакомства. Обе женщины родились в Домини-
канской Республике и выросли в приемных семьях                                                                                                          
в США. Мэдисон и Тинетти сравнивали свои до-
кументы об удочерении, однако информация в них                                               
не совпадала.

Много лет спустя Мэдисон сумела отыскать своего 
биологического отца при помощи генетического те-
ста. Мужчина рассказал, что у него было семеро детей, 
но из-за нищеты ему пришлось отдать двух девочек,             
в том числе и её, для удочерения.

Тинетти тоже сделала генетический тест, который 
подтвердил, что они с Мэдисон – сёстры.

novosti-n.org

Почтовые марки в жанре ню

Первые украинские почтовые марки с обнаженны-
ми телами в жанре «ню» из серии «Ее величество – 
женщина» выпущены в начале марта. Тираж каждой                
марки – 130 тысяч экземпляров.

Одну из почтовых марок украшает картина Тараса 
Шевченко «Одалиска», написанная в 1840 году в Пе-
тербурге. На конверте к выпуску представлена еще одна 
работа Тараса Григорьевича – «Вирсавия», написанная 
в 1860 году. На второй почтовой марке воспроизведена 
работа «Энергия II», написанная в 1991 году нашим со-
временником Андреем Чебыкиным – художником-гра-
фиком, лауреатом Национальной премии Украины 
имени Тараса Шевченко. На конверте к марке представ-
лена иллюстрация к сборнику «Опавшие листья» Ива-
на Франко авторства Андрея Чебыкина. В «Укрпочте» 
верят, что новая серия марок не только пополнит кол-
лекции украинских филателистов, став одним из самых 
любимых изысканно-пикантных экспонатов, но и при-
даст художественной эстетики почтовым отправлениям. 

Почтовые марки, конверты и карточки серии «Ее ве-
личество – женщина» выпущены в сотрудничестве с На-
циональным музеем Тараса Шевченко и  Национальным 
художественным музеем Украины.

УНН.
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

Ремонт, перетяжка,
изготовление 

 мягКОЙ мЕбЕЛи.
050-039-92-95.

Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕН-
НЫ. Продажа. Установ-
ка. Ремонт. Обслуживание.                
099-336-87-79.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.  
050-964-09-80.

услуги

аренда
Сниму ДОМ с последующим выкупом, 099-74-09-730.

куплю
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77, 098-008-78-21.

продам
Или СДАМ с последующим выкупом небольшой ДОМИК. 

050-708-41-67.
Двухкомнатную КВАРТИРУ. 095-502-39-18.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-054-81-79.
Действующий МАГАЗИН. 050-168-85-42.
ПИАНИНО. 050-708-41-67.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з відходу соняшника. 2550 грн/т. Для 

будь-яких типів опалення. Вигідніше на 25 % по тепловіддачі та 
набагато зручніше, ніж дрова. Не потребують великих фізичних 
зусиль при використанні. Є доставка. АКЦІЯ. Від 3 тонн доставка 
– БЕЗКОШТОВНА. 066-30-544-64, 067-10-328-10.

БРОЙЛЕРОВ, УТОК, ЦЫПЛЯТ, НЕСУШЕК и МЯСНЫЕ 
ПОРОДЫ, ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ, МУЛАРДОВ, СТАРТОВЫЕ 
КОРМА, АПТЕЧКИ. 099-71-35-870. Олег.

Компанія «АГРОСФЕРА» реалізує НАСІННЯ СОНЯШ-                                                                                       
НИКА, КУКУРУДЗИ (Лімагрейн, Евраліс, Сингента).                                
Знижка – 15 %. 099-783-60-58.

КАРТОФЕЛЬ. 066-53-10-855.

Колектив НВК Олексіївської школи-гімназії висловлює щирі 
співчуття заступниці директора з навчально-виховної роботи 
Пилипчук Ларисі Станіславівні у зв’язку із смертю її чоловіка                                                  
ПИЛИПЧУКА Олексія Миколайовича.

Відділ освіти Новоайдарської селищної ради, Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників сумують 
та висловлюють щирі співчуття заступнику директора НВК 
Олексіївська школа-гімназія Ларисі Пилипчук з приводу важкої 
втрати – передчасної смерті її чоловіка Олексія.

Новоайдарська районна організація профспілки працівників 
освіти та науки, керівники закладів освіти Новоайдарської гро-
мади висловлюють щирі співчуття директору НВК Муратівська 
ЗОШ – ДНЗ Олені Гречишкіній з приводу передчасної смерті       
її чоловіка Володимира.

Нехай добрий, світлий спомин назавжди залишиться у серцях 
рідних. Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. 
Хай душа його знайде вічний спокій. Вічна йому пам’ять!

Відділ освіти Новоайдарської селищної ради, Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників сумують та 
висловлюють щирі співчуття  директору НВК Муратівська ЗОШ 
– ДНЗ Олені Гречишкіній з приводу важкої втрати – передчасної 
смерті її чоловіка Володимира.

Коллектив НПК  ПрАТ СВФ «Агротон» выражает глубокие 
соболезнования родным и близким по случаю преждевременной 
смерти КОРОБКА Андрея Ивановича.

На 71-м году жизни ушел из 
жизни наш земляк, выпускник 
Новоайдарской средней школы 
и Новоайдарской музыкальной 
школы 
БЕЗРУК Евгений Павлович.

Всю свою жизнь Евгений 
Павлович посвятил музыке и 
музыкальному образованию 
детей.

Веселый, отзывчивый, до-
брый и талантливый – таким он 
останется в памяти своих дру-
зей, таким его запомнят все, кто 
соприкасался по жизни с этим 
светлым человеком.

Память о тебе, наш до-
брый друг, навсегда останется                
в наших сердцах.

В. МАРТЫНОВ
от одноклассников усопшего.

Предприятию «Айдар Милам» требуются ГРУЗЧИКИ.              
Обращаться по телефону 050-477-23-30.

работа

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на 
ім’я БОНДАРЕНКА Володими-
ра Васильовича, 20.03.1975 р. н., 
вважати недійсним.

считать 
недействительным

До уваги

22 березня п. р. о 10:00 будуть виконуватись  роботи  із  закрі-
плення межовими  знаками  меж земельної ділянки автодороги    
Т 13-09 в межах м. Щастя Луганської обл. 

22 березня п. р. об 11:00 будуть виконуватись  роботи  із  
закріплення межовими  знаками  меж земельної ділянки ав-
тодороги Т 13-09 на території Щaстинської ОТГ (колишньої                                    
Петропавлівської с/р) Луганської обл. 

22 березня п. р. о 12:00 будуть виконуватись  роботи  із  закрі-
плення межовими  знаками  меж земельної ділянки автодороги 
Т 13-09 в межах смт Петропавлівка Щастинської міської ОТГ      
Луганської обл. 

22 березня п. р. о 13:00 будуть виконуватись  роботи  із  за-
кріплення межовими  знаками  меж земельної ділянки, автодо-
роги Т 13-09 на території Нижньoтeплівської ОТГ (колишньої            
Нижньoтeплівської с/ р) Луганської обл. 

22 березня п. р. о 14:00 будуть виконуватись  роботи  із  за-
кріплення межовими  знаками  меж земельної ділянки, ав-
тодороги Т 13-09 в межах с. Тепле Нижньoтeплівської ОТГ                                       
Луганської області. 

22 березня п. р. о 15:00 будуть виконуватись  роботи  із  за-
кріплення межовими  знаками  меж земельної ділянки автодо-
роги Т 13-09 на території Нижньoтeплівської ОТГ (колишньої                 
Теплівської сільської ради) Луганської обл.

23 березня п. р. о 10:00 будуть виконуватись  роботи  із  за-
кріплення межовими  знаками  меж земельної ділянки авто-
дороги Т-13-14 на території Широківської ОТГ (колишньої                          
Розквітненської с/р) Луганської обл.

23 березня п. р. об 11:00 будуть виконуватись  роботи  із  за-
кріплення межовими  знаками  меж земельної ділянки авто-
дороги Т-13-14 на території Широківської ОТГ (колишньої                           
Чугинської с/р) Луганської обл.

23 березня п. р. о 12:00 будуть виконуватись  роботи  із  за-
кріплення межовими  знаками  меж земельної ділянки авто-
дороги Т-13-14 на території Широківської ОТГ (колишньої                           
Чугинської с/р) Луганської обл.

23 березня п. р. о 13:00 будуть виконуватись  роботи із за-
кріплення межовими знаками меж земельної ділянки авто-
дороги Т-13-14 в межах села Чугинка Широківської ОТГ                                     
Луганської обл.

Прохання до суміжних землевласників та землеко-
ристувачів з’явитися за вказаною адресою для пого-
дження меж земельної ділянки. Довідки за телефоном                                                                        
(048) 734-01-22.

Ключворд
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Дорогого, любимого
сыночка, внука,

брата, дядю
КАЧМАРЧИКА Сергея

поздравляем
с 35-летием!

Человеку с широ-
кой душой, человеку с 
большим, добрым серд-
цем – 35! В этот празд-
ник большой от родного 

тепла надо греться. Мы 
желаем успехов в делах и 

семейного чистого счастья!
Ты удачу неси на руках и с бе-

дой никогда не встречайся. Мы желаем вершин до-
стигать и ловить восхищённые взгляды! Пусть же-
лания будут летать в ночь сильнейшего звездопада!

С любовью – твои родные.

Ответ на задание,
опубликованное в № 10

12 марта. Убывающая Луна  
в знаке Рыбы. Способности к 
умственной концентрации не-
сколько ослаблены, воображе-
ние то и дело стремится увлечь 
наше сознание в мир иллюзий, 
поэтому любые требующие кон-
кретики дела с трудом находят 
свое воплощение в реальности.  
29-й лунный день. Довольно не-
благоприятный день. Связан с 
понижением общего жизненного 
тонуса организма, проявлением 
хронических заболеваний.

13 марта. Новая Луна в знаке 
Рыбы. 30-й лунный день. День 
подведения итогов, завершения 
дел. Любые начинания и новые 
проекты стоит перенести на бо-
лее благоприятное для этого вре-
мя. Если вы испытываете тягу к 
общению, то лучше проведите 
время с близкими родственника-
ми или старыми партнерами, спо-
собными дать правильный совет 
и оказать моральную поддержку. 
Очень полезно покаяние в грехах 
прошлого и прощение обидчиков.

14 марта. Растущая Луна в 
знаке Овен. Время характери-
зуется повышенной импульсив-
ностью, поспешностью, гранича-
щей с опрометчивостью. Лучше 
отложить дела, требующие точ-
ности и продуманности, так как, 
если не учесть какую-либо ме-
лочь, это обязательно обернется 
негативными последствиями. 
Важные переговоры или заклю-
чение договоров могут быть 
сорваны буквально из-за ерун-
ды. Следует остерегаться огня и 
острых предметов.

15 марта. Растущая Луна  в 
знаке Овен.  3-й лунный день. 
День борьбы, агрессивности и 

напора. Обострение конфликтов 
даже между близкими людьми.

Чтобы не накалять атмосферу 
и не портить настроение ни себе, 
ни окружению, желательно при-
ложить максимум стараний для 
подавления негативных эмоций, 
перенаправив свою энергичность 
на физические упражнения.

16 марта. Растущая Луна в 
знаке Овен.  4-й лунный день. 
В силу возрастания диплома-
тичности день хорош для актив-
ных контактов и торговых опе-
раций. При принятии решений 
следует воздержаться от поверх-
ностных суждений, так как воз-
растает склонность к необосно-
ванному риску.

17 марта. Растущая Луна в 
знаке Телец. 5-й лунный день. 
Пренебрежение собственными 
принципами и долговыми обяза-
тельствами, нерешительность и 
сомнительность могут привести 
к весьма существенным измене-
ниям ваших планов и поставить 
крест на достижении ранее запла-
нированных начинаний.

Следует проявить максималь-
ную сознательность и постарать-
ся избежать негативных влияний 
извне. Особое внимание необхо-
димо уделить употребляемой в 
этот день пище.

18 марта. Растущая Луна в 
знаке Телец. 6-й лунный день. 
Один из самых благоприятных 
дней. У многих людей в этот день 
проявляется дар предвидения, 
обостряется интуиция, открыва-
ются самые разнообразные спо-
собности.

Без пробуксовки продвигается 
научная или общественная дея-
тельность, легко налаживаются 
самые разнообразные контакты. 
День благоприятен для романти-
ческого общения с представите-
лями противоположного пола.

mirkosmosa.ru

 

12-13 марта прогнозируется 
средняя магнитная буря, но она 
будет затяжная. Это спровоци-
рует ухудшение самочувствия  

и настроения у многих людей.
15 марта Землю снова на-

кроет магнитной бурей средней 
интенсивности.

А 18-19 марта ожидается 
сильная магнитная буря уров-
ня G1. В эти дни ухудшение 
самочувствия и нарушение 
режима могут почувствовать 
даже те, кто не склонен к ме-
теозависимости. 20 марта 
буря пойдет на спад, но этот 
день еще будет тяжелым для                                              
метеозависимых людей.

rbc.ua

Прощеное воскресенье име-                                                
ет большую важность для 
христиан. Праздник Проще-
ное воскресенье должен по-
мочь очиститься православным                         
людям телом и душой.

Традиция просить прощения 
и самому его получать впервые 
появилась в Египте и Палести-
не. Монахи на время Великого 
поста удалялись поодиночке 
в пустыню, чтобы находиться 
там, в полном одиночестве, уси-
ливая, таким образом, свои     
молитвы и покаяние.

Некоторые из них не возвра-
щались обратно в монастыри, 
погибая в безжизненной пу-
стыне от жажды и нападения 
диких животных. Так как в пу-
стыне было много опасностей, и 
встреча перед постом могла ока-
заться последней, перед тем как 
разойтись и встретиться только 
на Пасху, монахи просили друг 
у друга прощения за нанесен-
ные волей или неволей обиды, 
как перед смертью. И сами от 
души прощали всех. Для того 
и существовал чин прощения 
- чтобы быть примирённым и 
прощённым со всеми и - благо-
даря этому - с Самим Богом. Со 
временем это стало традицией     
у всех верующих. 

В этот праздник, чтобы очи-
ститься от всего греховного и 
скверного, верующие просят 
друг у друга прощения и про-
износят фразу: «Прости меня, 
если сможешь!». На прощение 
православные искренне и от 
всего сердца отвечают «Бог про-
стит и я прощаю», подтверждая, 
что не держат зла и не хранят 
никаких обид. 

В праздник также принято 
накрывать вкусный стол и со-
бирать за ним всю семью. При 
этом в старину за стол сади-
лись 7 раз – по количеству дней 
масленичной недели. У верую-
щих в этот день существует 
специальное меню: на завтрак 
– блины; на обед – блины и мо-
лочные продукты: творог, сыр, 
масло, сметана и т.п., а также 
блюда из рыбы, овощей и яиц. 
Но мясо есть уже нельзя.

В Прощеное воскресенье 
категорически нельзя:

- заниматься тяжелой физи-
ческой работой, строить;

- мыть окна, стирать, гладить 
вещи, заниматься уборкой по 
дому;

- заниматься рукоделием,   
вышивать, вязать;

- ругаться, обижать близких, 
кричать, сквернословить;

- ходить в грязной одежде,   
не умываться;

- прощать «для вида»,        
неискренне;

- в душе таить злобу,         
обиды;

- напиваться, вести 
себя вульгарно, громко                                        
смеяться;

- грустить, плакать, жало-
ваться на жизнь;

- поздно ложиться спать, 
так как после полуно-
чи уже наступает Великий                                              
пост.

liga.net; charter97.org; 
dlyahozyaek.ru.

Прощеное воскресенье выпадает на последний день Масленицы и именуется также Не-
делей сыропустной, так как именно в этот день, после захода солнца, нужно прекратить                       
употребление молочных и мясных продуктов.

Это последнее воскресенье перед началом Великого поста перед светлым праздником Пас-
хи. Сразу за ним следует понедельник - первый день начала сорокадневного строгого поста. 
Пост завершится Страстной неделей, которая предшествует величайшему христианскому        
празднику Светлой Пасхи.

И самое главное - настает момент попросить друг у друга прощения за все види-
мые и невидимые обиды и стремиться помириться с враждующими, чтобы вступить                                                                       
в Великий пост с чистой душой.


