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«Луганщина отримала 1728 ПЛР- та 5000 експрес-тестів, які
забезпечують найбільш високу можливу точність діагностики і
застосовуються в лабораторних умовах, а також респіратори та
захисні костюми. Наразі усі бригади «швидкої допомоги» укомплектовані
необхідним. Отримані тести та індивідуальні засоби захисту будуть
розподілені між лікарнями за потребою», – повідомив голова Луганської
обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної
адміністрації Сергій Гайдай під час брифінгу для ЗМІ.
За його словами, вже на наступному тижні на базі вірусологічної
лабораторії Луганського обласного лабораторного центру МОЗ
України можна буде проводити тестування на коронавірус методом
полімеразної ланцюгової реакції
(ПЛР-дослідження).
«У протидії поширенню коронавірусної інфекції нам почав допомагати бізнес. На три базові лікарні
додатково направлено по 220 тисяч
гривень, Рубіжанська міська лікарня
отримала 300 тисяч», – заявив
Сергій Гайдай.
Наразі у Луганській області, в разі

необхідності, для лікування пацієнтів
з ознаками захворювання на
COVID-19 можуть бути мобілізовані
258 койко-місць в інфекційних
відділеннях.
Враховуючи нестачу апаратів
штучної вентиляції легень, закуплені
ще 20 апаратів ШВЛ, які надійдуть
наступного тижня.
Відповідаючи
на
запитання
журналістів, Сергій Гайдай зазначив,
що при облаштуванні інфекційних
відділень враховуються потреби
фахівців. Зокрема, він особисто придбав 30 безконтактних термометрів,
щоб забезпечити температурний

скринінг на всіх пунктах пропуску
та блок-постах, а також 10 сенсорних
дозаторів для дезінфікуючих засобів,
які використовуватимуться замість
механічних.
Він також поінформував журналістів про загальну епідеміологічну
ситуацію в області та акцентував, що
жодної підтвердженої підозри зараження коронавірусом SARS-CoV-2
на сьогодні немає. Незважаючи на
негативний перший тест, проби
двох осіб направлені на повторний
аналіз. Усього за період карантину в області зафіксовано чотири
підозри. У тому числі, на обсервацію
поміщено чоловіка, жителя тимчасово непідконтрольної території, який
повернувся з Польщі.
На потребу щодо проведення діагностики людей з підозрою
на коронавірус у Сєвєродонецьку
виділено 550 експрес-тестів та додатково 150 медичних респіраторів
і 35 захисних медичних костюмів.
Рубіжанська центральна лікарня,
що визначена базовим медичним
закладом, отримає 750 тестів, Лисичанська – 350. Ще 14 лікарень
області отримають від 100 до
300 експрес-тестів та засоби
індивідуального захисту, відповідно
до прогнозного навантаження.
loga.gov.ua

В течение 2020 года в рамках национальной программы «Большая
стройка» на Луганщине отремонтируют дорогу «Станица Луганская –
Северодонецк». Об этом сообщили
в Службе автодорог в Луганской области.
Участки, которые будут ремонтироваться:
- 37 км дороги Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар; победитель –
ООО «Автомагістраль-Південь», стоимость – 640 336 897 грн;
- 32 км дороги Н-21 Старобельск
- Луганск - Хрустальный - Макеевка
- Донецк; победитель ООО «Ростдорстрой», стоимость – 816 990 тыс. грн;
- 27 км дороги Т-13-09 Счастье - Широкий, победитель - ООО
«ОНУР Конструкцион Интернешнл»,
стоимость – 473 994 тыс. грн;
- 19 км дороги Р-22 КПП «Красная Таловка» – Луганск; победитель
– ООО «ОНУР Конструкцион Интер-

нешнл», сумма – 405 669 тыс. грн.
Отмечается, что торги в ProZorro
по всем четырем участкам этой дороги завершились. Далее – заключение

договора с победителями и круглосуточная работа на этой трассе.
tribun.com.ua
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Управление государственного агентства рыбного
хозяйства в Луганской области издало приказ об установлении весенне-летнего нерестового запрета на ловлю водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных
объектах Луганской области в 2020 году.
Согласно документу, установлены следующие
сроки:
- в реках и их корневых водах – с 1 апреля по 20 мая
(включительно);
- в водохранилищах и ставках – с 1 апреля по 10
июня (включительно);
- в придаточных водоемах (озерах, старицах, протоках и т.п.) – с 1 апреля по 30 июня (включительно).
В запрещенный период разрешается любительский
лов рыбы в специально определенных участках водных
рыбохозяйственных объектов с берега с одной поплавковой или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с обязательным соблюдением суточной нормы
вылова и минимального размера рыб согласно Правил
любительской и спортивной рыбалки.
Во время нереста запрещены строительные, дноуглубительные, подрывные и другие виды работ, добыча стройматериалов в рыбохозяйственных водных
объектах и прибережной полосе, а также передвижение
всех плавсредств, кроме судов специально уполномоченных органов на сроки, установленные этим приказом.
lugradar.net
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Міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявляє, що з квітня 2020 року 10,4 млн пенсіонерів і
одержувачів соціальної допомоги отримають одноразову виплату розміром 1 тис. грн: «З квітня буде здійснено
одноразову виплату по 1 тис. грн пенсіонерам, у яких
пенсія не сягає 5 тис. грн. Таких пенсіонерів у нас поМінцифра підготувала перелік адміністративних
над 10 млн. Таку саму виплату отримають понад 400 послуг, які можна отримати у ЦНАП за
тис. одержувачів соціальної допомоги, які отриму- невідкладних обставинах під час карантину.
ють цю допомогу замість пенсії. Це люди, які ма- Оскільки неможливість отримати певні послуги
ють інвалідність з дитинства, діти з інвалідністю та позбавляє громадян здатності реалізовувати свої
одержувачі соціальних пенсій».
права та підтримувати належний рівень житКрім того, за словами Міністра, з травня буде тя. Відповідну постанову було ухвалено Кабінетом
здійснено індексацію трудових пенсій на 11 %, за ре- Міністрів 20 березня.
зультатами чого пенсія підвищиться у 7 млн пенсіонерів.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через
«Також з травня ми встановлюємо доплату до пенсії
1,5 млн пенсіонерів, яким виповнилося 80 і більше ЦНАП під час карантину:
- оформлення паспорта громадянина України;
років. Це буде щомісячна надбавка розміром 500 грн», - вклеювання фотокартки до паспорта при досягненні
додала Міністр. Лазебна наголосила, що всі підвищення
25 чи 45 років;
буде здійснено автоматично.
- комплексна послуга єМалятко для батьків новонароджених;
ua.interfax.com.ua
- видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, параметри яких перевищують нормативні;
- погодження маршрутів руху транспорту під час
перевезення небезпечних вантажів;
- реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів, що належать закладам охорони здоров’я або у
зв’язку з втратою техпаспорту;
Кожна сім’я, яка отримує субсидію, зможе
- видача посвідчень водія замість втраченого чи
розраховувати в середньому на 300 гривень доплати.
викраденого;
Кабінет Міністрів збільшить субсидії для опла- державна реєстрація народження фізичної особи та її
ти житлово-комунальних послуг. Про це на брифінгу походження;
заявила Міністр соціальної політики Марина Лазебна.
- державна реєстрація смерті;
«Ми будемо пропонувати до прийняття рішення,
- субсидія на оплату житлово-комунальних послуг;
яким хочемо встановити додаткову компенсацію
- оформлення пільг на придбання твердого та рідкого
витрат для трьох мільйонів домогосподарств, які пічного палива і скрапленого газу;
сьогодні отримують субсидію на оплату окремих
- оформлення тимчасової допомоги дітям, батьки яких
житлово-комунальних послуг у період карантину. Ми ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості
це зробимо шляхом збільшення на 50 % соціальних утримувати дитину або місце їх проживання невідоме;
нормативів користування електроенергією, при- оформлення винагороди жінкам, яким присвоєно
родним газом для приготування їжі, підігріву води, почесне звання «Мати-героїня»;
користування холодною та гарячою водою», - оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
заявила Лазебна.
тим, хто не застрахований у системі державного соціального
На період карантину українцям не будуть на- страхування;
раховувати пеню або штрафи за несплату кому- оформлення допомоги при народженні, усиновленні динальних послуг. Про це також сказала Міністр тини, на дітей, над якими встановлено опіку та піклування,
соцполітики: «Якщо виникне заборгованість по сплаті чи самотнім матерям;
ЖКП, ніякі штрафні санкції, ніяка пеня не будуть
- реєстрація чи зняття місця проживання, видача довідки
нараховані. Не буде припинена жодна послуга із ЖКП. про реєстрацію;
Ми це гарантуємо».
- оформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою.
УНН

Використання хімічних препаратів для захисту врожаю від шкідників і хвороб тісно пов'язане з проблемою
охорони природи, особливо охорони здоров'я людини.
При недотриманні правил їх застосування ними
забруднюють атмосферне повітря, ґрунт, джерела
водопостачання і сам вирощений врожай.
Звертаємо увагу керівників сільгосппідприємств
та агроформувань усіх форм власності на вжиття заходів дотримання застосування пестицидів, техніку безпеки при роботі з ними, своєчасну установку
попереджувальних знаків і оповіщення населення.

В Україні компенсують витрати на комунальні послуги під час карантину. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава візьме на себе частину оплати за комунальні послуги в той період, який
українцям доведеться провести вдома. Він пояснив, що
буде розроблено механізм часткової компенсації виВ. КОМАРНИЦЬКА, головний спеціаліст трат на комунальні послуги через те, що люди будуть
ГУ Держпродспоживслужби залишатися вдома і споживати більше ресурсів.
Новоайдарського району в Луганській області.
Також він дав доручення Міністерству соціальної
політики, Мінфіну та Мінекономіки розрахувати суму
коштів і визначити відсоток відшкодування частини
оплати комунальних платежів на період карантину.
znaj.ua

До уваги мешканців Луганської області!
КНП Луганської обласної ради «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» (м. Лисичанськ) 10 березня 2020 року відкрила гарячу лінію у
відділі планових та екстрених консультацій в обласній
лікарні.
Номер телефону: 0950149093.
За цим номером будь-хто може отримати консультацію з питання хворої дитини, що захворіла на респіраторну інфекцію. Тобто, у випадку захворювання
дитини, ви можете розповісти симптоми хвороби, і
лікар, надасть інформацію, чи потрібна госпіталізація
хворого. Призначення для лікування за цим телефоном
не здійснюється, це робить ваш лікуючий лікар.

Нагадуємо мешканцям Луганської області, що існує та
продовжує свою роботу Управління Антикорупційного
комітету в Луганській області
Адреса
установи:
93012,
м.
Рубіжне,
вул. Володимирівська, 39 А, а/с № 3;
Телефон: (066) 600-87-42.
E-mail: lugan-antikor@ukr.net.
Повідомлення громадян про злочини економічної і
корупційної спрямованості, а також про посадові злочини,
приймаються цілодобово.
Адміністрація.

За матеріалами Міністерства
цифрової трансформації України.

Перехід на літній час в Україні відбудеться у неділю,
з 28 на 29 березня. У цю ніч о 03:00 українці переведуть стрілки годинника на годину вперед. Тож, вставати
доведеться раніше.
Переведення годинників здійснюється для того, щоб
людина могла працювати довше і використовувати при
цьому менше штучного освітлення. На думку вчених,
людський організм набагато легше переносить перехід
на зимовий час, ніж на літній.
До слова, вперше переводити годинник запропонували у 1784 році. Це зробив посол США у Франції
Бенджамін Франклін. Рішення було прийняте з метою
економії свічок. Винахід переходу саме на літній час
приписують англійцю Вільяму Уіллету.
В Україні годинник переводять з 1981 року.
fakty.com.ua
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Тож ось що ми дізналися. Особливе
місце серед традиційних народних ремесел Слобожанщини займає кролевецьке
ткацтво, яке характеризується тканням,
що не повторюється в інших районах
країни, з чіткою системою орнаментально-композиційного декорування. Для
кролевецького рушника є характерним
поєднання білого й червоного кольорів.
На білому, рідше червоному тлі, між густо червоними паралельними смугами
ткався багатий орнамент.
Ми можемо бачити, що одні рушники заткані суцільними візерунками, на
інших – вони є густішими. Старовинні
рушники суцільно заткані візерунками.
Перша згадка про кролевецький рушник датується 1639 р. Жінка, яку звали
Андріїхою, разом зі своїми чотирма
синами займалася тканням рушників.
Кролевецькі ткачі відзначалися великою посидючістю і залишали ткацтво
тільки під час польових робіт, але ткали і
під час жнив у негоду. Оскільки ткацтво
в цей час давало малий заробіток, то ткачі доповнювали його, при можливості,
іншою випадковою працею.
Доступним матеріалом для рушникового ремесла були коноплі та льон, що
вирощувались у досить великій кількості
на Кролевеччині.
Найпоширенішим орнаментом на кролевецьких рушниках було «дерево життя» у вигляді гілки з квітами або фігурками. Донині дискусійним залишається
питання із зображенням двохголових
орлів на витканих полотнах.
А як же пов'язаний з цими рушниками
Тарас Шевченко? Кролевецька садиба
Метою закладу є створення оптимальних умов для всебічного гармонійного розвитку спортсменів; формування навичок здорового способу життя,
виховання фізично і психічно розвинутої особистості; розвиток і підтримка обдарованих дітей, створення для
них оптимальних умов для навчання і
удосконалення спортивної майстерності; залучення якомога більшої кількості дітей та молоді до занять фізичною
культурою та спортом.
Дитячо-юнацька спортивна школа
має власну спортивну базу, до якої входять спортивна зала, тренажерна зала,
роздягальні, душові та адміністративні приміщення. В своєму підпорядкуванні має 3 штатні та 4 позаштатних
тренерів-викладачів.
Крім тренувань, які проходять на
власній спортивній базі, також є можливість долучитися до них на базах
загальноосвітніх навчальних закладів
(Олексіївська ШГ, Райгородська ЗОШ
та Смолянинівська ЗОШ-ДНЗ), що дає
змогу залучати до занять фізичною
культурою та спортом дітей та учнівську
молодь із сільської місцевості.
В ДЮСШ функціонує 11 груп з 4
видів спорту (волейбол, футбол, гирьовий спорт, настільний теніс), в яких
займаються 146 дітей.
Спортсмени школи постійно беруть
участь та займають призові місця в районних, обласних та всеукраїнських
змаганнях.
За 2019 рік наші спортсмени взяли участь в 51 спортивних змаганнях різного рівня (районні, обласні,
міжрегіональні).
Зупинимось докладніше на змаганнях. Серед них – Чемпіонат Луганської області з футзалу серед юнаків
2002-2003 р. н. та Чемпіонат Луганської
області з футзалу серед юнаків 20062007 р. н.. Змагання були проведені в
містах Попасне, Рубіжне, Кремінне та
Сєвєродонецьк.
Волейбол – це один з найсильніших
видів спорту для наших спортсменів.
Чемпіонат Луганської області з волейболу серед дівчат 2002-2003 р.н. та молодших, що відбувся в Сєвєродонецьку,
приніс новоайдарським волейболісткам
2 місце. Також 2 місце – це результат
волейбольної команди дівчат 2004-2005
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До проведення Шевченківських днів співробітники Новоайдарського районного
краєзнавчого музею підготувались як завжди творчо та з цікавинкою.
Спершу на порозі музею до встановлення рекорду з одночасного читання поезії
Тараса Шевченка, а саме уривка поеми «Сон», долучилися студенти Новоайдарського ПАЛ. А далі цікаві історії та подорожі музеєм чекали вже на них.
Науковий співробітник Алла Анатоліївна Сорокіна запросила молодь на виставку незвичайних кролевецьких рушників, якими багатий наш музей, а також
вона розповіла, як пов’язані ці чудові вироби мистецтва та Кобзар.
Огієвських давно стала священним місцем, яке духовно-просвітницьким магнетизмом притягує відвідувачів звідусіль.
Саме тут 25–26 серпня 1859 року під
час своєї останньої подорожі Україною
Великий поет гостював у сестри своїх вірних друзів братів Лазаревських –
Глафіри Матвіївни Огієвської.
Колись Кобзар був настільки вражений красою кролевецьких витворів,
що звернувся до відомого ткача Демида Кошука з проханням виткати йому
рушник на весілля. Майстер виконав
замовлення, однак Тарасові так і не судилося стати на святий оберіг сімейного
щастя. Знесилений тяжкими життєвими
випробуваннями, 10 березня 1861 року
Тарас Григорович помер на чужині. І
саме брати Лазаревські були одними
з тих близьких його серцю людей, які
турбувалися про виконання священного поетового заповіту. У ніч з 4 на 5
травня 1861 року в садибі Огієвських
у Кролевці стояла труна з тілом Кобзаря, прямуючи у Вічність по дорозі до

Чернечої гори під Каневом. А витканий
кролевецький весільний рушник покрив
домовину поета. Ця подія свято шанується місцевими жителями і донині.
Символічно, що саме в стінах колишньої
садиби Огієвських й створено Музей
кролевецького ткацтва.
В основу музею була закладена спадщина музейної кімнати Кролевецької
фабрики художнього ткацтва. Музейна
збірка стародавніх і сучасних творів художнього ткацтва нараховує понад 1000
одиниць збереження…
І це просто неймовірно, що мешканці Новоайдарщини теж мають змогу
доторкнутись до ось такої історії за допомогою справжніх витворів мистецтва
– рушників. Розповідь, яку подали в музеї, змушує замислитися, перенестися в
минуле, протягти паралель з сьогоденням, зробити висновки, поміркувати... Та
й «дерево життя» рушників обов’язково
підкаже вірний шлях.
М. ТИХОНОВА.

Можна сказати, що осередком спортивного життя та в Новоайдарі є Дитячо-юнацька спортивна школа, яка розташована в самісінькому центрі селища
та радо зустрічає юних любителів спорту та здорового способу життя.
ДЮСШ є позашкільним навчальним закладом, що здійснює навчання та виховання дітей та учнівської молоді на власній базі в групах у позашкільний та
навчальний час.
р. н. на Чемпіонаті Луганської області з
волейболу, який проходив у Старобільську. Юнаки 2004-2005 р. н. на Чемпіонаті Луганської області в Старобільську
обійшли всіх суперників та заслужено
посіли 1 місце. Другим місцем відзначилися волейболісти на Чемпіонаті області
серед юнаків та дівчат 2006 р.н. в Старобільську. Турнір з волейболу серед дівчат 2007-2008 та 2009-2010 р.н., що проходив в м. Первомайський Харківської
області, приніс нашим спортсменкам
друге та перше місця відповідно. Призовими місцями для наших волейболістів

завершилися також: Чемпіонат Луганської області серед дівчат 2002-2003 р.н.,
відкритий Різдвяний турнір з волейболу
серед дівчат, Відкрита першість ДЮСШ
серед юнаків та дівчат, Турнір з волейболу в м. Соледар Донецької області.
Цікаво пройшла першість з волейболу
серед вихованців с. Смолянинове. Не
пропустили юні надії волейболу й Відкриту першість з волейболу, й Кубок Луганської області серед дівчат, й Всеукраїнські змагання з волейболу «Спортивна
надія України» серед юнаків та дівчат
(мм. Сєвєродонецьк та Старобільськ).

Результативно пройшов Чемпіонат
Луганської області з гирьового спорту,
принісши спортсменам 3 місце. Відкритий обласний турнір з гирьового спорту,
що проходив в Новоайдарі, приніс господарям майданчика чотири призових
місця.
Не сиділи склавши руки юні футболісти. Вони взяли участь в турнірах та
Чемпіонаті області, які мали місце в
Новоайдарі, Біловодську, Марківці, Міловому, Станиці Луганській, м. Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Кремінна.
Також протягом року були проведені
змагання з настільного тенісу в с. Райгородка. Взяли участь у них 10 учасників. Змагання з волейболу та футзалу,
що відбувались в Новоайдарі, зібрали
по 4 та 6 команд відповідно.
Як бачимо, спортивні досягнення
наших вихованців та тренерів – чималі, й ми продовжуємо працювати
в цьому напрямку.
Щодо навчально-тренувальної роботи: ДЮСШ працює згідно з положенням
про дитячо-юнацькі спортивні школи, а
тренери та викладачі – згідно навчальних програм з відповідних видів спорту.
Проблемних питань багато, але найважливішим на даний час є утеплення спортивної зали для запобігання
утворенню грибка на стінах. В 2019 році
окрім поточного ремонту було проведено видалення грибка з проблемних
місць на стінах.
Завданням й головною метою роботи
адміністрації та тренерів – викладачів
даного закладу було, є та буде здоров'я
дітей, а також гармонійний розвиток
їх особистості шляхом досягнення
ними вищих спортивних результатів.
Ми завжди будемо дотримуватися цих
принципів.
Я щиро дякую тренерам та нашим
вихованцям за любов до спорту, за прагнення до перемог, за підтримання позитивного іміджу нашої спортивної школи. Впевнений: здоровий спосіб життя,
гарний настрій та прагнення до нових
здобутків завжди залишатимуться рушійною силою нашого спільного успіху
та наших спортивних досягнень.
О. БОНДАР, директор
Новоайдарської ДЮСШ.
Фото з архіву редакції.
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Чудовими враженнями та гарним настроєм запам’ятається поїздка до
столиці нашої країни – міста Київ (10-12 березня) – учням Новоайдарської
обласної санаторної школи, організована помічницею народного депутата
України Максима Миколайовича Ткаченка Іриною Вікторівною Забаштою.
Про те, що побачили, з ким поспілкувалися та що найбільше вразило, юні
мандрівники Валерій Рижков, Данило Гонцов, Ксенія Завгородня, Олександра
Завгородня, Ганна Житна, Віталій Вітер, Іван Абрамов, Дмитро Кравченко
та керівниця групи, педагог школи Ірина Козловська залюбки розповіли нам та
поділилися з нашими читачами.
– Не дивлячись на те, що наша
мандрівка була недовгою, ми встигли чимало, - розповідають вчитель та учні. Щойно приїхали, відразу ж відправилися
на екскурсію до Музею залізничного
транспорту. Було дійсно цікаво, ми розширили свої знання про історію одного
з найпопулярніших видів транспорту
сучасного світу.
А далі на нас чекала зустріч з народним депутатом України, політиком,
підприємцем, радником секретаря РНБО
з питань реінтеграції та відновлення
Донбасу Максимом Ткаченком. Нардеп
відповідав на наші запитання та пообіцяв
обов’язково завітати до нашої школи.

Україно! Ти моя молитва,
Ти моя розлука вікова…
Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права.
В. Симоненко.
У січні 2018 року члени нашого читацького клубу «Іскра Пам’яті» звернулися з «Дружнім посланням сучасникам, яким небайдуже майбутнє
України», яке було надруковане в газеті
«Вісник Новоайдарщини».
Закликаючи однолітків виховувати в
собі патріота, захисника Вітчизни, зібрати
силу, розум, мужність, героїзм, щоб зберегти цілісність України, беручи участь
у шкільному проекті «Ми – діти твої,
Україно», виконуючи заповіді дитячої
шкільної організації «Молода Січ», ведучи пошукову роботу, ми зрозуміли, що
молодь України в усі часи завжди стояла
в лавах борців за незалежність України,
за соборність і державність Батьківщини.
Символом
героїзму
української
молоді у боротьбі за незалежну

Одне з питань, що цікавило нас
найбільше: який наразі його особистий
внесок у відновлення Донбасу. Максим Миколайович докладно відповів
на це питання, окремо зупинившись на
ремонті мосту в Станиці Луганській.
Звичайно, ми приїхали не з порожніми
руками. Депутату та всім, хто проводив
для нас екскурсії, ми подарували власноруч виготовлені букети квітів з цукерок.
Після змістовного та серйозного
спілкування ми мали змогу відвідати
Кабмін, а також смачненько перекусити
в їдальні.
Думаєте, це все? Зовсім ні! У нас ще є
час, тож наші пригоди тривають і надалі.

Україну став подвиг оборонців станції
Крути на Чернігівщині.
Десятикласники з класним керівником
Тетяною Володимирівною Кислою,
відкриваючи «Героїчні сторінки нашого народу», підготували захід «Пам'ять
про Крути». Шевченко Артем звернувся
до присутніх: «Події 29 січня 1918 року,
які живуть в душі українського народу, і
сьогодні ятрять його серце. Тож давайте
зазирнемо в ті дні, відкриємо ще одну
сторінку нашої історії, усвідомимо суть
трагедії, ім’я якої – Крути».
Учні мовою поезій українських поетів
відтворили події 1918 року, коли молодь
України взяла в свої майже дитячі руки
зброю, щоб захищати столицю молодої
держави. Їх було 300!
Михайлюк Владислав почав розповідь
про бій. Її підхопили інші учні. Бій розпочався о дванадцятій годині і безперервно тривав до пізнього вечора. Майже всі
бійці студентського куреня були знищені.
27 юнаків були захоплені в полон, усіх їх
було піддано нелюдським катуванням і
по-звірячому замордовано.
Урочисто
звучить
вірш
«На
Аскольдовій могилі поховали їх» (Черткова Анастасія, Подкопаєв Денис). Учні
зачитують імена 27 героїв, похованих
на Аскольдовій могилі. Прозвучали
пісні «Вільна я, вільна» (Перепелиця О.
і Черткова А.), «Стежина» (Черткова А.).
Вшановуючи пам'ять героїв Крут, Пре-

Ми залюбки відвідали Музей води. Він
справив незвичайне враження. В ньому
зібрано цінний та багатий матеріал не
тільки по Києву, а зі всієї України. Це один
з найпопулярніших київських музеїв.
Старовинна водонапірна башта ліфтом
опускає нас під землю – і потрапляєш у
казковий атракціон, де головна героїня
– вода в усіх можливих проявах і видах.
Величезні акваріуми, гігантський унітаз,
моделі артезіанської свердловини та
каналізаційного колектора – й як це все
вміщається тут? Башті – понад 140 років.
Пам'ятка архітектури та історії – головна «поїлиця» киян кількох поколінь. Недарма окрема частина експозиції присвячена історії водопостачання Києва. І
відразу ж – приклад нераціонально використання води: дізнаєшся, скільки води
витікає з незакритого крана або душа,
що протікає. Дуже корисна інформація,
тим більше, що подана вона динамічно,
без нудної дидактики.
У музеї стаєш співтворцем світу. Саме
так! Ну де ще можна самому прокласти річкове русло? Ми потрапляємо в
самий початок творіння: над нами гримить доісторичний грім, ллється дощ і
шумлять перші гейзери, тануть льодовики та ревуть водоспади: ми бачимо,
як вода змінює природу, несе життя,
формує нашу планету, у кінцевому ра-

хунку, наповнюючи нас з вами – адже
ми на 70 % складаємось з води. В
акваріумі плавають величезні привітні
японські риби. Торкаються губами рук,
плескаються, радуючи око. До речі,
кажуть, якщо рибка торкнеться твоєї
руки, те, про що ти мрієш, обов’язково
здійсниться. Тож будемо чекати на
здійснення бажань!
Ще нам дуже сподобалась арт-пісочна
терапія. Це і незвично, і дуже красиво.
Використати час нам хотілося
по максимуму. Тож ще на нас чекали відвідини Національного художнього музею України. Професійний
екскурсовод провів нас залами музею, захопливо розповідаючи про мистецтво країни з давніх давен до сьогодення. Що ж, у кожному творі є своя
«родзинка». І кожному з нас щось
сподобалось більше, щось – менше,
але байдужим не залишився ніхто.
Завершальним заходом насиченого та
змістовного дня став перегляд фільму
про природу в кінотеатрі «Ультрамарин».
Ще раз висловлюємо щиру вдячність за
організацію поїздки, за турботу та увагу
І. В. Забашті.
Сповнені виключно позитивних
вражень та емоцій, ми поверталися додому, аби поділитися ними з
рідними, друзями, колегами.

зидент України В. Зеленський зазначив:
«Ми віддаємо шану стійкості та мужності
хлопців, які так само, як сьогоднішні захисники України на Сході, слугують
гідним прикладом нашим майбутнім
поколінням».
Сьогодні ми приходимо сумного висновку: скільки разів нашу країну тривожило до глибокого потрясіння слово
«війна». І, здається, в мирний 1979 рік
над мирними оселями розірвало це слово знов. Неоголошена Афганська війна!
3338 днів сліз, розпачу і болю. «Крізь
пекло афганської війни» – захід, присвячений воїнам-афганцям (відповідальна
– педагог-організатор Т. В. Козлякова),
відбувся в школі.
Ведучі Тищенко Сергій та Гибалюк
Артем у вступному слові дали відповідь
на питання «Що ми знаємо про цю
війну?». Разом з заступником директора з виховної роботи Лігус Т. М. учні
зібрали матеріал про наших випускників
– учасників війни. Урочисто і проникливо лилась розповідь про «хлопцівафганців»: офіцера запасу Початовського Володимира Сергійовича (розповіла
А. Коваленко), Стрижобика Петра Павловича (Р. Гніздило), Вакуленка Володимира Івановича (А. Матчанова),
Коваля Юрія Сергійовича (Я. Шуліка),
Подройка Олександра Васильовича
(В. Козлова), Кулівця Віталія Михайловича (А. Гибалюк). Пам'ять загиблих

вшанували хвилиною мовчання.
На заході були присутні воїни
Національної гвардії України: старший
солдат Гладкий Ростислав Юрійович,
солдати Микитенко Владислав Володимирович, Потапов Ігор Анатолійович,
Шаповалов Ігор Леонідович.
В заключному слові Т. М. Лігус
підкреслила, що пам'ять про воїнівзахисників – вічна, і нам треба зробити все можливе, щоб таке більше
не повторювалось.
Майдан 2013-2014 років, Революція
Гідності вкотре довели, що українці –
справжні патріоти, є нащадками козаків,
мають національну гідність, незламні
духом, готові жертвувати життям заради відродження. Їхні імена навіки
закарбовані в наших серцях.
Акцією пам’яті учні та вчителі школи та вихованці місцевого дитячого садочка віддали шану Небесній
Сотні (відповідальні – Т. М. Лігус,
Т. В. Козлякова).
Всі покоління українців тісно пов’язані
між собою. Ми здатні боротися за своє
майбутнє. І особливе почуття гордості
викликає той факт, що молодь ніколи не
залишалась осторонь, роблячи все можливе для кращого майбутнього своєї
країни. Так було. Так є. І так буде завжди.
Прес-центр читацького клубу
«Іскра Пам’яті».

«ВІСНИК

******

Что посеешь, то и пожнешь
Поучая своих детей,
Не жалейте хороших слов.
Доброта, похвала и любовь –
В воспитании основа основ.
Наказанье для детской души –
Это стресс, а еще унижение.
Порицая своих детей,
Не теряйте к ним уважение.
Нам почаще надо смотреть
На себя и свое отражение.
Наши дети – зерцало семьи,
Наши взлеты и наши падения.
Валентина ЛАХРИНА.
Уважаемая редакция!
Простите меня за то, что я вас
беспокою, но я хочу поделиться с
вами своими чувствами. В вашей газете были напечатаны стихи Игоря Снаговского. В стихотворении
«Пані Досконалість» есть такие
строки:
Серед троянд, що зустрічав у світі,
Побачив випадково я одну,
Яка з-поміж усіх красивих квітів
Найбільше схожа на саму весну…
…Викохував, кохав і колисав
Дощ з вітерцем, і ще скажу, що,
мабуть,
Коли Господь тебе творив – співав.
У меня в душе появились два
стихотворения:
Пані Троянда
Серед усіх цих пелюсток та цвіту
Лише троянди гарні помічав.
В росинках-діамантах дивну квітку
Створінням досконалим я назвав.
А колір – як калейдоскоп барвистий,
А стан – стрункий, гнучкий,
як та лоза!
Затьмариш сонце сяйвом ти
намиста,
І в променях краса твоя – сльоза.
Що колисав її, з’явився дощик –
Серед ясного неба грянув грім,
А вітер, пані що кохав хорошу,
З красуні здув увесь пилок
та грим…
Перехопило подих. Це сон, мабуть.
Такого я від пані не чекав.
Була Троянда, а тепер – Кульбаба.
І я почув, як півень заспівав…
Сумбурне комічне-поетичне
Сумбур в безмежність, диво-Всесвіт
Приніс поет,
І карти переплутав весь Світ:
Король? Валет?
В «самотній» кулі є супутник –
Це Місяць-брат.
Сузір’я. Віршика трикутник –
Мить-зорепад.
Пливе до сонця чи навколо?
Геоцентризм.
В усій Галактиці – нікого.
Між зорь туризм.
В безкрайню даль, за обрій часу,
Це спалах мрій.
Пітьма, життя гірке чи щастя?
Нема надій.
Джерела витоків поезій,
Сумбуру слів.
Великий вибух. Гелій. Цезій.
Немає слів.
А шлях, сповитий весь дротами,
Серед полів.
Знайти як явір з голубами
Серед морів?
В уяві це символізує
Код. Шифр простий.
Відродження в душі руйнує
Мій вірш такий.

Віночок

Віночок з мрій та сонця
Плету біля віконця.
Хмаринку я спитаю:
«Де вітерець літає?».
Плету я свій віночок,
Беру душі струмочок,
Калини цвіт, намисто,
Джерел водичку чисту.
Сопілка в серці грає,
А пташечка співає.
В яскравий свій віночок
Вплету я колосочок,
Віночком цим прикрашу
Я Україну нашу.
Солнце ты
Ветер-друг, дай мне крылья-плащ.
Дождик, друг, ты пока не плачь.
Птицей в небо я полечу.
«Солнце ты, я твой друг!», - кричу.
Но меня не услышишь ты –
Света луч в мире темноты,
Как звезда по земле пройдешь.
Скажешь ты:
«Какой теплый дождь».
Разгоню туч и тьмы печаль,
Жизни мне для тебя не жаль.
Ветер-друг, ты возьми свой плащ.
Дождик-друг, ты со мной поплачь.
Закохана Вербочка
Вербочка сумує біля річечки.
Квіти сплять, стежинки і трава.
Ніч така чудова, така місячна.
Колискову вітер заспівав.
А красуня наша закохалася.
Парубок він гарний. Це Дубок.
А кохання Вербочці
примарилось.
З Липкою танцює він танок.
Вербочка сумує біля річечки.
Вітерець розважити хотів.
І свої пісні, як ніжні стрічечки,
На зелені коси причепив.
Свет луны
Луна. Загадочный твой свет.
Порой ты часто так бледнеешь.
Быть может, дашь ты нам ответ,
Когда, прекрасная, сумеешь.
Творил зло страшный человек,
Пугая звезды громким криком,
Огнем войны. И даже снег
Краснел от крови в страхе диком.
Осколки тьмы и пустоты
Несешь в душе своей печальной.
Оттуда, с дивной высоты,
Взяла с Земли многострадальной.
А ты меняешь свой наряд
В сиянии солнечных объятий.
И звезд блестящих всех парад,
И ты – в красивом нежном платье.
А мы любуемся тобой,
Когда ты смотришь в наши души.
И в мире музыки ночной
Твою мы скрипку любим слушать.
Весна
На облаке теплом, таком
белоснежном
Весна с ветерком и дождём
прилетит.
На шляпке красуется нежный
подснежник,
А платье в росинках на солнце
блестит.
Согреет красавица Флору-подружку
И Фауне радость с теплом принесет.
Приляжет на облако, как
на подушку,
С улыбкой немного она отдохнет.
Марина
Среди фонтанов и дождя
Спешу поймать я солнца луч.
Хочу спасти, Марина, я
Тебя от слез холодных туч.

Хотела зонтик ты достать.
А он красивый у тебя.
Хотел я тучи разогнать,
Но нету крыльев у меня.
Вдруг посветлело все вокруг,
И даже удивилась ты.
Не знаешь ты, что рядом друг,
Хоть не герой твоей мечты.
Ты улыбнулась и пошла.
А следом я – чтоб охранять.
Лишь бы счастливою была,
Смогу без крыльев я летать.
Калина
В нашому садочку
Модниця калина.
В білому віночку
Гарна ця дівчина.
А які намиста,
Як роса червона.
А краса та чиста,
Як сріблястий дзвоник.
А сніжечком білим
Личко підфарбує.
Яка ж вона мила!
Як же їй пасує!
Ветер
Войдет он неслышно,
Задует свечу.
А в вазочке вишням
Он скажет: «Лечу!».
Коснется гардины,
Вздохнет у стола.
А жизнь, как витрина,
Где нету стекла.
Везде полетает.
Коснется зеркал.
Меня приласкает
И скажет: «Устал».
Захочет на волю,
Мне скажет: «Пора».
Окно я открою.
Жизнь наша – игра.
Розочка моя
Розочка моя. Бархат – лепесток.
Я защитник твой –
Аленький цветок.
Ты – любовь моя.
Дивные цветы
В поле мы с тобой
счастья и мечты.
Подарю тебе душу я свою.
Ветром обниму:«Я тебя люблю».
Розочка моя. Бархат – лепесток.
Север ты и Юг, Запад и Восток.
Как фонарь, зажгу сердце я во тьме.
Только позови. Я приду к тебе.
Фантазия
Я платье лучшее надену
В красивых нежных кружевах.
Пройду в фантазиях сквозь стены.
Мелькну загадкой в зеркалах.
Надену туфельки на шпильках –
На облаках ведь полечу.
Запахнет тортиком-ванилькой,
«Какое счастье!», - закричу.
Возьму с собою хризантемы.
У них чудесный аромат.
Я напишу в пути поэму.
Найду чудес прекрасных клад.
Садов цветущих лепесточки,
Жемчужин блеск в кувшинах грез.
А бабочки все, как цветочки,
На шляпку сядут между роз.
Я пролечу над Замком Сказок,
А там – волшебный маскарад.
Калейдоскоп чудесных плясок.
Поймаю чей-то добрый взгляд.
Увижу я Ален Делона
В костюме Зорро. Красота!
Цветов подарит миллионы.
Он, девушки, герой-мечта!
Хочу фантазии в день ясный
Всем дамам нежным подарить.
И не грустите вы напрасно –
Желаю вам всю жизнь любить!
Виктория СУВОРОВА.
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В династии невиданных цветов,
Среди империи небес могучих
Не смог бы никогда найти любовь,
Не ты бы если, воздух мой певучий!
Оставленные ночью в звездопад,
Я вряд ли бы нашёл
следы в пустыне,
Где ветром пронеслась
чреда преград,
Где сердце даже одиноко стынет!
Увидев твой смиренный силуэт,
Душой попал в бескрайнее виденье,
И боль твоя зеркально, как во сне,
Во мне огнём отобразилась, тенью.
И понял: ты – посланница богов!
Луна очей моих, навек желанна,
И больше мне не нужно берегов –
Я – в гладях твоего лишь океана!
******
Я аленький цветочек
для тебя берёг,
Как чудище,
что заколдовано навеки.
Года свечой стекали,
проливным дождём,
И не было уж
ни надежды, ни утехи…
Окутан паутиной
и вселенским мхом,
Дворец мой был всегда
пустым и одиноким,
Но ты вошла
степенной поступью веков,
И жизнь в него внесла
своей живой любовью.
******
Летит по небу облако
в мирскую даль,
То солнцем подгоняемое,
то ветром…
Так вот и я живу теперь,
гоня печаль,
Теплом души твоей
согревшись, словно летом!
******
Однажды к отцу красоты и греха
Явилась печальная дева,
Как белая лилия нежно-тонка,
Любой бы сказал: «Королева!»
Фатою времён был прикрыт её взор,
Шаги – грациозно-неспешны,
Таинственный сон
и волшебный узор
Она источала безгрешно.
Пролив ароматы,
пьяня сильней вин,
В душе вихри чувств поднимая,
Молитву прочтя
и сказавши «Аминь»,
Она обратилась, вздыхая:
– Имею детей, есть и муж у меня,
Но как-то в садах повстречала
Влюблённые очи из стрел и огня,
И кровь вдруг «весной» заиграла.
И кротость, и яд воспылали во мне,
Как в гроте Адама и Евы,
И стала грустна я, подобно Луне
В плену у царящего неба.
Но слава Всевышнему –
не допустил
Лукавой сети увещаний,
И, духом собравшись,
сказала: «Прости,
Нужней нам всего – расставанье».
От слов и от гордого зла моего
Он проклял и жизнь, и мечтанья…
И в камень тогда превратилось его
Влюблённое сердце, в страданьи.
Теперь излучают глаза стали цвет,
Забвенье одно его тешит.
Не знаю, каким
должен быть мой ответ,
Когда в мыслях был он так грешен.
Услышала дева: «Совет мой таков:
Не всяк грешен тот, кто влюбился,
Желает душою, а не головой,
И с камнем – в тебе утопился».
******
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Треть жизни спим,
и в сон всё клонит,
К свиданью с королевой Маб
Неслышно за руку уводит,
И я плетусь, покорный раб…
Цветастым обручем картонным
Мне надвигает на глаза
Движеньем ровным, утомлённым
Тугие веки-паруса…
И вот я в королевстве чудном,
Где госпожу со стороны
Я вижу в платье изумрудном,
С колчаном снов из-за спины.
******
В облаках потерялись страницы,
В облаках потерялись слова,
А в душе – заблудилась Жар-птица
И на сердце спешит зимовать.
И мечты, в корабли
погрузившись,
Путешествия тронули нить,
По душе океана пустившись
В аллегории жажды – любить.
И Гольфстрим, своей
тёплой ладонью,
Оказавшись движеньем твоим,
Тронул тело, словно весною,
Овладевши сознаньем моим.
Горизонт шевельнулся рассветом,
И заёрзали звёзды над ним,
Исчерпавши фантазии лета,
По полям разметали огни.
За иронией образов смены
Вижу нежный родной силуэт,
И, слова доверяя Вселенной,
Наблюдаю Луны пируэт.
******
Твоїх очей розріз,
мов афродитський,
Та їх наповненість магічністю зорі,
Як Боже слово –
так до серця близько,
Живе незаймано
завжди в душі моїй.
Олюднювати можеш ти чекання,
Цілющим поглядом –
природу вищих сил,
Ввійти нечутним рухом
в задзеркалля,
А з нього виникнути
дивом в небосхил…
Таємність та чарівливість говорять,
Що ти – посланниця
віддалених світів,
Душа, як сповідь чиста і прозора,
Безцінний подих
невимовних почуттів.
І там, де зустрічаються епохи,
Де посеред зими
раптово буркне грім,
А хаос і контроль чергують роки,
Нове сузір’я зветься іменем твоїм.
Свята присутність свіжого повітря,
Думками обмін
між водою і вогнем,
Серед дерев розмова та каміння –
Все разом свідчить,
що десь обіч ти вже йдеш.
Майбутнє – наче вже тоді минуло
В безкрайнім світі,
невідступному, як сон,
Теперішнє – пропало, а минуле –
Ще не настало –
грає з виром в унісон.
Слова, тобою вимовлені, навіть
Уміють мріяти і втілювати в світ
Все сокровенне та женуть печалі,
І перетворюють усе на дивоцвіт.
Де від усіх лише краса, від тебе –
Вселенська магія,
чаклунство на усе,
Ти – без орбіт невидима планета,
Бажання жити
і натхнення ти несеш.
Завжди Любов та Віра і Надія –
Великий тризвук,
він для людства – навіки,
Його кладеш до ран моєї мрії
І дивовижно посміхаєшся мені.
Игорь СНАГОВСКИЙ.
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«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

* Человеческий мозг генерирует за день больше электрических
импульсов, чем все телефоны мира
вместе взятые.
* Низкочастотный крик горбатого кита – самый громкий звук,
изданный живым существом.
* У гигантского кальмара при
длине тела до 18 м глаза размером
с футбольный мяч.
* Десять тонн космической пыли
каждый день падает на Землю.
* Первоначально кока-кола была
зеленой.
* Ленивцы проводят 75 % жизни
во сне.
* Язык жирафа абсолютно черный, а его длина может достигать
50 см.
* Во Вселенной более 100
миллиардов галактик.
* Арахис используется в производстве динамита.
* Средний американец на протяжении всей жизни проводит 6 месяцев на перекрестках в ожидании
зеленого света.
* У человека меньше мускулов,
чем у гусеницы.
* Гавайский алфавит состоит из
12 букв.
* Температура -40 градусов по
Цельсию точно равна температуре -40 градусов по Фаренгейту.
Это единственная температура,
в которой две этих шкалы сходятся.
* Ежегодно более 10 миллионов
тонн азота приносится на Землю
грозами.
* Мужчины могут читать более мелкий шрифт, чем женщины,
зато женщины лучше слышат.
* Вес насекомых, которых за год
съедают все пауки на Земле, больше совокупного веса всех живущих
на планете людей.
* Самая крупная градина, зафиксированная людьми, упала
на местечко Коффейвилль (штат
Канзас, США). Вес ее составил
почти 700 грамм.
* Двух снежинок с абсолютно одинаковой кристаллической
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структурой не существует.
* Дельфины спят с одним
открытым глазом.
* Обоняние собаки в 1000 раз
острее, чем у людей.
* Кряканье уток не отдается
эхом, и никто не знает, почему.
* В молодости черноморские
окуни в основном самки, но уже к
5 годам они радикально меняют
пол.
* Самый большой почечный камень в мире весил 1,36 килограмма.
* Большинство частиц пыли в
доме — отмершие клетки кожи.
* Человеческий организм производит и убивает 15 миллионов
красных кровяных телец в секунду.
* Печень наиболее эффективно разлагает алкоголь между
18 и 20 часами.
* Быстрее всех на Земле говорят французы – 350 слов в минуту.
Японцы произносят 310 слов, англичане – только 210, а немцы —
200. Медленнее всех говорят полинезийцы – всего 50 слов в минуту.
* У мужчины ровно на 1 ребро
меньше, чем у женщины.
* Гром может быть слышен
на расстоянии 25 км.
* Комаров привлекает запах людей, которые недавно ели бананы.
* Хоккейная шайба может развить скорость 160 километров
в час.
* Одной хорошей шариковой
ручкой можно написать примерно
50000 слов.
* Ночью Млечный путь выглядит как вытянутое туманное
облако, состоящее из более чем
200 млрд звезд.
* Средняя продолжительность
грозы — от 7 до 12 минут.
* Масса крупнейшего из когда-либо найденных на Земле алмазов (до обработки) составляла
3106 карат.
* В мире кур больше, чем людей.
* Правое легкое человека вмещает в себя больше воздуха,
чем левое.

Этот китайский мегаполис получил широкую известность в
связи с трагическими событиями. Именно с него началась масштабная эпидемия коронавируса. Вашему вниманию 9 интересных фактов об Ухане, которые позволят вам представить то,
каким был город до эпидемии.
1. Географическое положе- несколько полос для свободного
ние. Ухань – это очень зеленый автомобильного движения. Крогород-парк с красивыми горны- ме трех крупных мостов есть и
ми и речными пейзажами. Третья более мелкие сооружения. В гопо величине река в мире Янцзы и роде их количество перевалило
ее самый большой приток Хань- за десяток. Первый современный
цзян сливаются в центре города. городской мост через реку ЯнПлощадь водного пространства цзы был построен в 1957 году.
занимает 25,1 % общей площади Его длина превышает 1,5 км. По
города, что ставит Ухань на пер- нему проходят четырёхполосная
вое место по данному показателю автомобильная и железная дороги.
среди других крупных городов Ки4. Экономика. Ухань – одна
тая. Ухань имеет почётное звание
«Государственный садовый город
Китая», «Государственный лесной
город Китая» и т. п. В городе имеются 165 больших и малых рек, 166
озер. Только в центральном районе
города насчитывается 40 озер.
2. Население. В Ухане проживает 12 миллионов человек. Это
один из крупнейших городов центральной части страны. Он входит
в состав провинции Хунбэй. Площадь города – почти 8,5 тысячи
квадратных километров.
3. Город мостов. Три части
Уханя соединяются между собой
красивыми и современными мостами. На каждом из них – сразу

* Акула ноздрями не дышит, а
нюхает. А обоняние у них настолько
мощное, что они могут обнаружить
каплю крови в 100 литрах воды.
* Нервные импульсы в человеческом теле перемещаются со
скоростью примерно 90 метров
в секунду.
* Человеческий волос толще мыльной пленки примерно в
5000 раз.
* Самое ветреное место в мире Земля Виктории в Антарктике, где
ветры дуют со скоростью 215 км
в час.
* Кошка за свою жизнь может
иметь больше 100 котят.
* Первый в истории одеколон появился как средство
профилактики чумы.
* Люди с голубыми глазами
более чувствительны к боли, чем
все остальные.
* В теле взрослого человека
около 75 километров нервов.
* Аромат шоколада имеет более 500 компонентов — в два
раза больше, чем запах клубники
и ванили.
* Улитка может спать до трех
лет.
* Каждый год от ледников на
западном побережье Гренландии
отрывается до 15000 айсбергов.
* Усы помогают кошке определить, пролезет ли она в отверстие.
* Детеныши бобра называются
котятами.
* Кости голубя весят меньше,
чем его перья.
* Собака-ищейка — единственное животное, которое может давать показания в американском
суде.
* Игуана может оставаться под
водой 28 минут.
* Молоко верблюда не
свертывается.
* Хищные животные не поедают других животных, пораженных
ударом молнии.
* У верблюда три века для
защиты глаз от попадания песка.
из колыбелей современной промышленности Китая. Здесь имеется полная промышленная система:
автомобилестроение, металлургия,
производство оборудования, оптическая электроника, биологическая
медицина и другие отрасли промышленности. По масштабу промышленного производства Ухань
стоит на первом месте внутри
страны. Компания по производству
машин «Дунфэн», штаб-квартира которой находится в Ухане, и
Уханьская металлургическая компания относятся к числу 500 самых
больших предприятий в мире.
5. Образование. В городе имеется 89 ВУЗов, в том числе 7 университетов находятся в непосредственном подчинении Министерства

Квітень обіцяє відносно спокійну поведінку сонця і невелике число магнітних сплесків
протягом місяця.
Незначні магнітні коливання
можливі 7, 10, 14, 16 і 24 числа.
А ось більш серйозні магнітні бурі в квітні 2020 очікуються
всього двічі: 12, 23 квітня.
Однак майте на увазі, що геомагнітна
обстановка
може
бути мінливою, а тому стежте
за прогнозом магнітних бур.
1news.com.ua

Найбільш
сприятливі дні
Повний Місяць. Повний місяць у квітні відбудеться 8-го
числа о 5 годині 36 хвилин під
знаком Скорпіона, в період якого у
людей посилюється емоційність і
збудженість. Він припадає на 16-у
місячну добу, якій властиві гармонія, чистота та світла енергетика.
Щоб зберегти правильний баланс
між внутрішнім і зовнішнім світом, важливо не порушувати тишу
і спокій цього дня. Також не забувайте, що кожен місяць приносить
з собою кардинальні зміни в житті, пробуджує минулі протистояння і конфлікти між людьми.
Молодик у квітні. Молодик
відбудеться 23-го числа о 5 годині
просвещения КНР. Количество
студентов, которые учатся в институтах и университетах, составляет более 1 млн 300 тыс. человек,
что ставит Ухань на первое место
среди других китайских городов.
6. Небоскребы. Как и во многих
других китайских мегаполисах, в
Ухане строится много небоскребов.
Среди них выделяется Ухань-Гринлэнд-Сентер. Он пока еще только
строится, но предполагается, что
данный небоскреб войдет в тройку самых высоких зданий в Китае. Ухань-Гринлэнд-Сентер вытянется на 125 этажей, что будет
составлять 636 метров в высоту.
7. Памятник советским
лётчикам. Во время Второй мировой войны над городом про-

27 хвилин за київським часом під
знаком Тельця, який помітно знижує напругу і напруженість і діє
на людей мирно. У перші кілька
днів молодика сприятливо загадувати бажання і будувати плани
на найближче майбутнє, а також
рекомендується мріяти. Крім того,
період молодика підходить для
аналізу минулого, зробити висновки, прощення старих образ і підготовки до серйозних починань.
Сприятливі і несприятливі
дні. У період молодика люди за
допомогою своїх думок і вчинків
здатні вплинути на свою долю. Це
час, коли починається новий етап
в житті. І те, як ми його проведемо, відіб’ється на нашому майбутньому. Так, під час молодика дуже
корисно відмовитися від шкідливих звичок і всього непотрібного
і застарілого, що заважає нашому
зростанню і розвитку. В цей час
люди менше сваряться, краще розуміють оточуючих, легше перебігають хвороби. Крім молодика,
також сприятливими днями для
планування вважаються 4, 5, 8, 9,
10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 23 квітня.
Відповідними днями в квітні
2020 для активних і рішучих дій,
що надають результат, є 2, 6, 13,
14, 24, 26 числа місяця. У цей період з’являється енергія, сили, все
задумане вдається виконати. В цей
період часу можна відкривати фірми, підписувати договори, робити
вклади. Але ось планувати нові
справи не варто.
Однак у квітні ще є дні, в які,
згідно з місячним календарем,
слід проявити вдумливість і обережність: 1, 3, 7, 12, 16, 19, 22,
25, 27, 28, 29, 30 квітня. У такі дні
бажано не піддаватися спокусам і
провокаціям, уникати скандалів і
сварок, агресії і насильства.
maximum.fm
исходили ожесточенные бои с
японскими летчиками. В них участвовали советские добровольцы,
которые сражались на стороне
китайского народа. В честь этого
был воздвигнут памятник с китайскими и русскими надписями,
гласящими: «Вечная слава советским летчикам-добровольцам, погибшим в войне китайского народа
против японских захватчиков».
8. Памятники архитектуры.
Самой главной и старинной достопримечательностью в Ухане
считается Башня Желтого Журавля,
или Хуанхэлоу высотой в 51 метр.
Изначально она была построена в
III веке, но с тех пор многократно
разрушалась и перестраивалась.
Всего в башне насчитывается 5
ярусов, а внутри здания расположен музей. Башня Желтого
Журавля была практически полностью уничтожена в 1884 году,
но в 1980 году ее восстановили.
9. Спорт. Ухань – спортивный
город. Отсюда вышли 13 чемпионов Олимпийских игр. Прыжки в
воду, пинг-понг, бадминтон, спортивные упражнения, поднятие тяжестей являются приоритетными
видами спорта. В Ухане родилась и
выросла победительница всех мировых соревнований по женскому
теннису Ли На. С 2014 года Международные открытые соревнования по теннису (WTA) переместились из Токио в город Ухань.
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продам
КВАРТИРУ двухкомнатную, кв. Шевченко, 066-139-30-72.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds (Барский
машзавод), б/у. Итальянская автоматика. 099-36-88-604.
ЗАЗ «СЛАВУТА», 2005 г. в., в нормальном состоянии, 1100 у. е.,
099-31-00-779.
ВАЗ-2107, 2007 г. в., ГБО 4. 099-01-06-847.
ДИВАН, б/у, ВЕЛОСИПЕДЫ на запчасти, 095-91-083-65.
КОРОВУ (4 отёла), БЫКА (3 месяца). 099-70-60-611.
ПОРОСЯТ. 095-71-15-717.
ДОЙНУЮ КОЗУ с козлятами. 095-529-27-36.
БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ мясных и яичных пород, ИНДЮКОВ, УТОК, ГУСЕЙ, МУЛАРДОВ. СТАРТОВЫЕ КОРМА.
099-713-58-70. Олег.
ЦЫПЛЯТ суточных «Кучинская юбилейная», 066-159-59-40,
066-414-57-43.
ПЧЕЛОСЕМЬИ, 095-203-46-59.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.
095-57-136-33.
НАСІННЯ (люцерна, конюшина, еспарцет, стоколос, суданка), сидератів, медоносів, соняшнику, кукурудзи. 099-503-69-17,
067-68-92-726. www.semenatrav.com
СЕНО в тюках, 1,25 за 1 кг. 066-31-32-595.

куплю
ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
КРС: быков, коров, тёлок. 095-05-22-071, 095-900-82-92.
КРС. 099-005-75-77, 096-313-90-50.
Мясоперерабатывающее предприятие закупает в опт
и розницу КРС в живом и убитом виде. 096-258-58-08,
050-753-45-19. Алексей.

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа.
Обслуживание. 099-336-87-79.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 050-964-09-80.

Установка.

СЕМЕНА

Магазин «Урожай»
г. Старобельск, ул. Кирова, 43/а,
в районе монастыря (бывшая ВЧ)
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з експлуатації розподільних мереж,
КОНТРОЛЕРИ ЕНЕРГОНАГЛЯДУ

РОБОТА в смт. Новоайдар та м. Щастя ДЛЯ ОСІБ З
ІНВАЛІДНІСТЮ (II, III групи), які не мають протипоказань для
виконання робіт, пов’язаних з тривалою ходьбою і перебуванням
на відкритих майданчиках при підвищених і знижених температурах, без досвіду роботи, середня освіта. Можливий неповний
робочий день.
Адреса: смт. Новоайдар, пров. Сінний, 10, тел. 9-45-35.

помним...

Фермерство продає

29 марта – 10 лет светлой памяти
САЛАМАНОВА Терентия Петровича
(26.10.1935 – 29.03.2010)

Домінант, Ломан Браун, Леггорн,
Борковська, Геркулес та ін.
Співпрацюємо з кращими
фермами України.
Доставка безкоштовно.
Тел: 066-039-95-20, 068-902-33-04

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

27 березня

електромонтер

курей-несучок і молодняк

Ремонт.
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ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»
в Щастинський РЕМ потрібні

подсолнечника,
кукурузы
(отечественной и
импортной селекции),
а также эспарцет,
люцерна, костер, суданка.
Тел. 066-494-46-15
097-641-89-63

НОВОАЙДАРЩИНИ»

Прошло уж 10 лет, но боль не утихает…
Ты снишься нам, любимый, дорогой!
Ты постоянно с нами где-то рядом,
В душе ты каждого из нас живой!
Помним. Любим. Скорбим.
Родные и близкие.
31 марта исполняется 3 года
со дня смерти ВЕРЕЩАГИНА Юрия

095-51-23-839
Ремонт
изготовление,
перетяжка,
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз…
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Жена, дочь, зять,
внуки и родственники.

Гороскоп на апрель
ОВЕН. В этот период вы выступите в
роли собирателя информации, средств и даже
людей. Правда, часть
собранного, возможно,
станет сразу же утекать
сквозь пальцы. Неприятности в этом
месяце будут происходить из-за вашей
невнимательности или легкомыслия.
Благоприятные дни – 5, 8, 14, 17,27
Неблагоприятные – 2, 10, 13, 20, 24.
ТЕЛЕЦ. Тепло домашнего очага, уют
родного дома станут
иметь для вас ключевое значение. Семья
поможет ощутить вам
уверенность в себе. Благодаря дружеским связям получится
решить многие проблемы, но не стоит
настаивать на независимости.
Благоприятные дни - 1, 5, 10, 27.
Неблагоприятные - 4 , 7, 13, 16, 30.
БЛИЗНЕЦЫ.
Не
бойтесь пробовать то, к
чему раньше не имели
отношения. Пойдут на
пользу познавательные
поездки, дополнительное образование, повышение квалификации.. В этом месяце
при разрешении серьезных конфликтов
хорошим подспорьем для вас станут
профессиональные знания.
Благоприятные дни - 5, 9, 10, 14, 27.
Неблагоприятные - 1, 2, 11,16, 20, 23.
РАК. Наладится многое из того,
что ранее переживала ваша чувстви-

тельная натура. Чем
проще ваши планы и
мечты, тем легче их будет реализовать. Есть
смысл заранее продумать, что вы хотите сделать в первую очередь,
а от чего можно отказаться.
Благоприятные дни - 1, 6, 11, 16, 18,
20, 28.
Неблагоприятные - 3, 4, 8, 13, 21, 27.
ЛЕВ. Многие ваши
действия будут приносить максимум результата, поэтому можете
реализовывать то, что
давно задумано. Принимайте мир во всем его
многообразии, причем не стоит концентрироваться только на одной цели. Вам
сопутствует удача, как в личной жизни,
так и в профессиональной.
Благоприятные дни - 1, 8, 14, 22, 27.
Неблагоприятные - 3, 11, 16, 20, 25.
ДЕВА. Смело беритесь за большие преобразования – вас ждет
удача.
Прислушивайтесь к интуиции, она
откроет дверь новых
возможностей, восстановит прерванные отношения. Выгодной и очень продуктивной тактикой
будут компромиссы. Постарайтесь обуздать излишнюю принципиальность
и не цепляйтесь к мелочам.
Благоприятные дни - 1, 6, 15, 23, 28.
Неблагоприятные - 3, 4, 9, 13, 18, 21.
ВЕСЫ. Перепроверяйте информа-

цию, сомневайтесь в
выгодных
предложениях, доверяйте только проверенным друзьям. Примечательно,
что некоторые истории
прошлого примут реальные очертания и вновь повторятся
в вашей жизни.
Благоприятные дни - 3, 6, 8, 14, 21,
27.
Неблагоприятные - 1, 4, 11, 16, 23, 30.
СКОРПИОН.
Коекто из окружения может
проявить себя далеко
не лучшим образом, в
результате чего обнаружится горькая правда ваших взаимоотношений. В этот период очень важно
правильно распределять время. Составьте себе план: какие дела вы хотели бы осуществить – это поможет
правильно и вовремя сориентироваться.
Благоприятные дни - 1, 2, 7, 15, 25,
28.
Неблагоприятные - 3, 4, 8, 13, 17, 21.
СТРЕЛЬЦАМ представиться возможность
заработать,
причем
достаточно легко. В
этот период вы сможете удачно укрепить
свой авторитет, причем как в глазах близких людей, так
и у коллег. Не успокаивайтесь на
этом, постоянно повышайте планку
и требуйте от себя большего.
Благоприятные дни - 3, 5, 8, 14,

17, 22, 27.
Неблагоприятные - 1, 19, 20, 24, 29.
КОЗЕРОГ.
Месяц
потребует от вас еще
большей
концентрации сил, а также запаса
терпения и выносливости. Для вас особое
значение будут иметь
такие понятия, как самореализация
и самосовершенствование. Критические замечания окружающих пойдут
только на пользу.
Благоприятные дни - 1, 6, 16, 20, 29.
Неблагоприятные - 5, 8, 14, 15, 26, 27.
ВОДОЛЕЯМ необходимо
возобновить
прежние связи и знакомства, возвратиться к
ранее незавершенным
проектам. Отношения
с новыми и старыми
знакомыми станут более стабильными.
На работе ваше положение прочное и
устойчивое. С финансами в этом месяце
проблем не предвидится.
Благоприятные дни - 2, 9,14, 17, 22.
Неблагоприятные - 1, 6, 11, 20, 24, 28.
РЫБЫ. В этом месяце многие из вас попытаются
восстановить дружеские связи с
теми, с кем когда-то вы
ощущали себя на одной волне. В ряде случаев попытки окажутся удачными, но
будет и немало разочарований.
Благоприятные дни - 2, 6, 16, 19, 29.
Неблагоприятные - 8, 13, 21, 27.
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1 квітня, середа
День сміху
Міжнародний день птахів
2 квітня, четвер
Міжнародний день дитячої книги
4 квітня, субота
День створення НАТО
Міжнародний день просвіти з
питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної
з розмінуванням
5 квітня, неділя
День геолога
Міжнародний День супу
6 квітня, понеділок
День робітника слідчих органів
7 квітня, вівторок
Благовіщення
Всесвітній день здоров’я
8 квітня, середа
День працівників військових
комісаріатів
11 квітня, субота
Міжнародний день визволення
в’язнів фашистських концтаборів
12 квітня, неділя
Вхід Господній в Єрусалим
(Вербна неділя)
День
працівників
ракетнокосмічної галузі України
Всесвітній День рок-н-ролу
Всесвітній день авіації і
космонавтики
День скаута в Україні
15 квітня, середа
День працівників кримінального
розшуку України
16 квітня, четвер
Всесвітній день голосу
17 квітня, п’ятниця
День пожежної охорони

Поздравляем
замечательную
и самую красивую
девочку
Алиночку
ТИХАНОВУ
с 10-летием!
Пусть жизнь будет весёлой и разноцветной,
как радуга, пусть в ней
будет много побед и радостных событий, пусть рядом всегда будут любящие
родные и верные друзья,
пусть всегда исполняются
заветные мечты.
Десять лет назад свершилось чудо: появилась ты на
белый свет.
С Днем рождения, девочка родная, ведь тебя дороже
в мире нет!
Пусть счастливым будет
твое детство, не спеши взрослеть, не торопись.
Будь красивой, умничкой, успешной, уважай
родных своих, учись!
Девочкой будь лучшей на планете, пользуйся
успехом у друзей. Скромной будь, приветливой,
как леди. На уроках слишком не робей.
Загадай сейчас себе желание, в сказку верь
свою и в чудеса. Пусть твои исполнятся мечтания,
от улыбки светятся глаза!...
Папа, дедушка Сережа, бабушка Валя,
прабабушка Надя, крестный папа Саша.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 12:

Початок місяця є максимально вдалим для посіву рослин та
інших садово-городніх робіт.
Перше і друге є сприятливими
днями за всіма параметрами. Ще
такий день буде в кінці місяця –
28 квітня.
Вдалі дні для посіву:
6: можна сіяти кріп, петрушку, гіркий перець, огірки, баклажани. Варто уникати
замочування насіння.
7–8: за винятком щeплeння і
обприскувань різного роду, всі
решта - допустимі роботи.
9–10: овочеві культури і зелень дозволяються до посіву.
Пересадка небажана, також не

По горизонтали: 1. Атлантида. 9. Лекало. 10. Асимптота.
варто працювати з бульбовими 11. Отелло. 12. Ненависть. 13.
Кладка. 17. Лов. 19. Поприще.
і цибулинними.
14: посів овочевих і деко- 20. Яичница. 21. Воз. 23. Сироративних культур дозволено. та. 27. Спиритизм. 28. Талант.
Пересадка та робота з корінням
заборонена.
18–19: до посіву і пересадки
дозволені всі культури і трави.
Важливо уникати обpiзки, обприскування та внесення добрив.
23–24: бажано уникати розпушування, пересадки і пікіровки.
Інші роботи пройдуть вдало.
25–27: посів або пересадка
динь, кавунів і бобових культур, всіх різновидів капусти,
редиски, гіркого перцю, м’яти
та шпинату. З травами бажано
не працювати.
28–29: необхідно уникати застосування отpyтоxiмікaтів і не
працювати з бульбовими, деревними і трав’янистими рослинами. Все інше можна робити.
Серед нейтральних дат такі:
5 і 11–13.
Невдалих дат у квітні 2020
року значно більше. Серед них
такі дні: 3–4, 15–17, 20–22 і 30.
osoblyva.com
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29. Мыслитель. 30. Лётчик. 31.
Сковорода.
По вертикали: 2. Тостер. 3.
Аммиак. 4. Тетрис. 5. Детство.
6. Бестолочь. 7. Наследник. 8.
Водоканал. 14. Спасатель. 15.
Спортлото. 16. Дистанция. 17.
Лев. 18. Вяз. 22. Отпрыск. 24.
Прилив. 25. Статор. 26. Взгляд.
18 квітня, субота
День пам’яток історії та культури
День довкілля
19 квітня, неділя
Пасха Христова - Великдень
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день
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Чорнобиля
28 квітня, вівторок
Всесвітній день охорони праці
29 квітня, середа
Міжнародний день танцю
30 квітня, четвер
День прикордонника
Міжнародний день джазу
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