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= У наступному номері =

103 військовослужбовці у Луганській області
XXIV сесія
5750 учасників
з початку 2019 року отримали у власність
районної ради
земельні ділянки загальною площею 203,99 га. зареєстровано для участі у сьомого
скликання
ЗНО-2019 на Луганщині
loga.gov.ua

11

квітня

Міжнародний день
визволення в’язнів
фашистських концтаборів
Шановні земляки!

11 квітня весь світ відзначає Міжнародний день визволення в’язнів фашистських таборів. Поздоровлення в цей
день приймають ті, кому під час війни довелося пережити
роки найтяжчих випробувань.
В’язні фашистських таборів були позбавлені нормального людського життя, проте мужньо переносили знущання, хвороби, голод і сльози. Кажуть, що час лікує. Це так.
Але ми не маємо права забувати ті страшні роки. Молоде покоління повинно знати правду про ту війну. Знати,

щоб ніколи не допустити подібного. Адже під час Другої
Світової в катівнях концентраційних та пересильних
таборів, в’язниць та інших місць примусового утримання
було знищено більше 11 мільйонів військовополонених і
цивільного населення.
Низький уклін тим, хто, пройшовши через горнило
справжнього пекла, залишився в живих! Хто знайшов у
собі сили і мужність продовжувати повноцінне і насичене життя, активно займатися громадською діяльністю.
Здоров’я вам, щастя та успіхів!
Голова районної
держадміністрації
В.В. Сергієнко.

Голова районної
ради
В.В. Макогон.

2 стор.

З 21 березня 2019 року (дня весняного рівнодення) в
Україні стартувала щорічна екологічна акція «Посади
дерево миру». Серед заходів – облаштування зелених
зон, висадження саджанців дерев і кущів та створення
символічної Алеї миру, або Алеї зеленого майбутнього.

4 стор.

6 стор.

Акція «Посади дерево миру» була
започаткована в Україні 5 листопада
2016 року за ініціативи Всеукраїнської
екологічної ліги. Акція розпочалася в Міжнародний день попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни і військових
конфліктів з метою привернення уваги суспільства до катастрофічних
соціально-екологічних наслідків війни
на сході України та до непоправної
шкоди, завданої природним ресурсам України. З моменту започаткування акції «Посади дерево миру» у
більш як сотні міст і сіл, зокрема й у
прифронтовій зоні, були висаджені дерева.
Мета акції – привернення уваги українців до екологічних проблем,
формування дбайливого ставлення до
навколишнього природного середовища, роз’яснення важливості збережен-

ня природної спадщини, підвищення
рівня екологічної свідомості та екопатріотизму, прагнення берегти природу рідної землі та країну. Висадка дерев миру - це унікальна можливість для
кожного долучитися до озеленення у
різних куточках нашої країни та порятунку природи.
Щороку, навесні й восени, до акції
також приєднуються національні
природні парки, заповідники, ботанічні
сади, навчальні заклади, місцеві органи влади, депутати всіх рівнів і представники різних міністерств і відомств.
У рамках акції проводяться заходи,
спрямовані на налагодження співпраці
між різними організаціями та гуртування громад довкола ідеї збереження природи і миру, привернення уваги
до природного середовища, збереження та примноження скарбів природної
спадщини, формування екологічної

Продолжается подписка на районную газету
«Вісник Новоайдарщини» на 2019 год!
Стоимость:
6 мес. – 150 грн. (индекс - 86810)
1 мес. – 30 грн. (индекс - 61419)

12 стор.

свідомості та патріотизму, прагнення
берегти рідну природу і країну.
Новоайдарський
район
також
приєднався до акції та продовжує
ініціативу Всеукраїнської екологічної
ліги «Посади дерево миру», направленої
на збереження природи та озеленення парків та скверів. Закінчиться весняний сезон висадки дерев і кущів 20
квітня 2019 року – у День довкілля.
Райдержадміністрація запрошує
жителів нашого району - працівників
установ, організацій, підприємств,
громадські об’єднання, активну молодь, школярів, депутатів, військових
та всіх небайдужих підтримати
ініціативу та долучитись до
екологічної акції, посадивши своє «Дерево миру»!
Сектор з питань інфраструктури
райдержадміністрації.

Натхненно працюєм на благо громади,
Ми пишем сторінки районної спадщини:
Історії з фото, концерти, поради Це все є у "Віснику Новоайдарщини"!

Вас ждет еще больше интересных новостей, ярких репортажей, увлекательных бесед и ценных советов!
Оставайтесь с нами! Мы ценим вашу поддержку!
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У березні понад 5200 сімей вже
встигли залучити 151 млн грн «теплих
кредитів» в Ощадбанку та Укргазбанку.
Так, за тиждень 14 ОСББ взяли участь у
програмі, щоб отримати співфінансування
на різні енергоефективні заходи.
Загалом, за підсумками березня, понад
5200 українських родин прийняли рішення
на користь енергоефективності своїх осель
та залучили 151 млн грн «теплих кредитів».
Нагадуємо, що учасникам програми надається відшкодування:
- 20% - на твердопаливні котли (35% для субсидіантів);
- 35% - на утеплення приватних будинків;
- 40% - 70% - для ОСББ.
Усі, хто бажає зменшити свої витрати
на комунальних послугах і жити в комфорті, можуть взяти участь у програмі через Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк,
Укрексімбанк.
За останній тиждень ще 1600 родин поспішили скористатися Урядовою програмою «теплих кредитів», залучивши 62 млн
грн в Ощадбанку та Укргазбанку. Це май-

же у півтора рази більше, ніж у попередній
тиждень.
Зокрема, за тиждень видано: близько 57
млн. грн. – на утеплення приватних будин-

Увага! Вибухонебезпечні
предмети!
На території Новоайдарського
району продовжують мати місце
випадки виявлення вибухонебезпечних предметів – боєприпасів
часів
Великої
Вітчизняної
війни, а також сучасних засобів
ураження.
Знайдені боєприпаси (або
предмети, що схожі на них)
повинні бути знешкоджені тільки
спеціалістами.
Про знахідку вибухонебезпечного предмету необхідно терміново
повідомити місцеві органи державної влади (сільраду, відділення
поліції, відділи з питань надзвичайних ситуацій, пожежно-рятувальну
частину).
Ваші дії після виявлення вибухонебезпечного предмету:
► Зупинити будь-які роботи в районі небезпечного місця. Ні в якому разі не чіпайте підозрілий предмет.
► Організуйте охорону небезпечного місця.
► Не допускайте сторонніх осіб до небезпечного предмету, доки не
прибули спеціалісти.
Виконання цих положень збережуть вам і оточуючим здоров'я та
життя!
Є. ТУРКІН, начальник Новоайдарського районного відділу
ГУ ДСНС України у Луганській області,
підполковник служби ЦЗ.

Шановні новоайдарці, не провокуйте пожежі в
екосистемах!
Навесні актуальною стає проблема великої кількості загорань сухої
трави і сміття. Адже люди, пораючись на городі або вибираючись на
відпочинок у ліс, не думають про наслідки своїх дій. Один викинутий
недопалок або незагашений сірник може спричинити масштабну пожежу – горітимуть цілі гектари лісових насаджень чи сухостою.
Шкода від пожеж в екосистемах чимала – вогонь може завдати великих збитків, знищуючи майно громадян. Страждають і самі люди,
вдихаючи токсичний дим. Утім особливо потерпає довкілля, адже
полум’я знищує родючий шар ґрунту. І всього цього можна уникнути,
дотримуючись кількох нескладних правил.
Новоайдарські рятувальники закликають людей проявити власну
свідомість. Подумайте, яке лихо ви можете принести оточенню, якщо
нехтуватимете основними правилами безпеки. Якщо ви з сім’єю влаштували для себе відпочинок у лісі чи парку, розкладайте багаття лише
на спеціально відведених ділянках, у жодному разі не використовуючи для цього легкозаймистих речовин. Не залишайте вогнище без
нагляду й обов’язково загасіть його перед поверненням додому. Прибираючи дачну ділянку, не спалюйте суху траву, опале листя й сміття.
Органічні відходи краще зберіть докупи й покладіть до компостної
ями. В іншому разі ви ризикуєте спопелити цілу дачну ділянку разом
із будинком.
С. АНТОНЧУК, провідний інспектор Новоайдарського
районного відділу ГУ ДСНС України у Луганській області,
майор служби ЦЗ.

ків; 4 млн. грн. – для 14 ОСББ; 900 тис. грн.
– на твердопаливні котли.
Важливо, що у питаннях енергоефективності вже активізувалися голови ОСББ.

Управління комунікації
та зв’язків з громадськістю
Держенергоефективності.

Именно так – позитивно, ярко и с бесчисленным количеством улыбок – прошел веселый флешмоб,
организованный и проведенный Новоайдарским районным краеведческим музеем.
Это была «первая ласточка» от музейщиков в
виде флешмоба, и можно с полной уверенностью
утверждать, что удалась затея на все 100%. «Не
ждите чуда, чудите сами» - это крылатое выражение
от директора музея Анны Константиновны Божковой, можно сказать, и стало девизом мероприятия.
Креативности, изобретательности
и энтузиазма нашим музейщикам
не занимать. Так что положительные эмоции, заряд позитива и отличного настроения получили все,
кто был вовлечен в действо.
Флешмоб был организован на
улице. Здесь был представлен
весь необходимый антураж: кресло, веер, патефон, проектор, на
котором демонстрировался фильм
«За двумя зайцами». Именно это
произведение и легло в основу
флешмоба.
В образы колоритных героинь
перевоплотились сотрудницы музея: научный сотрудник Алла Анатольевна Сорокина сыграла Секлету Лимериху, а
хранительница фондов Ольга Вячеславовна Клочкова перевоплотилась в Проню Прокоповну. Обе
просто превосходно справились со своей задачей!
Просто прирожденные артистки! Образы были воссозданы великолепно. Чего стоят только костюмы,
грим самодеятельных артисток. Не менее интересно были подобраны текст, реплики. Все это просто
не могло оставить равнодушным.

Мероприятие длилось больше часа, и за это время в него были вовлечены больше ста новоайдарцев
и гостей нашего поселка. И даже те, кто проходил
мимо хмурясь, уже через минуту общения с Проней
и Секлетой забывал напрочь о плохом настроении.
За это время сотрудники музея вручили перехожим,
и взрослым, и детям более 50 ярких разноцветных

воздушных шариков, внутри которых были пожелания и напутствия, вроде «Хто часто сміється, тому
все вдається», «Смех продлевает жизнь» и т.д., подарили больше 60 поздравительных открыток. Причем, радовались сюрпризам и подаркам одинаково
восторженно как дети, так и взрослые. В самом му-

зее А.К. Божкова не только по-доброму разыгрывала посетителей, но и проводила увлекательнейшие
экскурсии по залам музея для всех желающих
вместе с научным сотрудником Н.Н. Антоновой.
К тому же, за этот промежуток времени было
сделано более 100 счастливых и улыбающихся
фотографий со всеми, кто был вовлечен в этот веселый позитивный флешмоб. Какие же эмоции
испытывали наши земляки тогда? Уверены, фото
лучше передали тот восторг, искреннее удивление и восторг от
происходящего, которые светились на лицах детей и взрослых.
Все с удовольствием и фильм
задерживались посмотреть, и от
фотосессии никто не отказывался. Причем, и как с веселыми
Проней и Секлетой, так и персональной, например, в атмосферном кресле, да еще и обмахиваясь веером…
В дальнейшем сотрудники
музея планируют проведение
подобных флешмобов поставить
на постоянную основу. Идей уже
– хоть отбавляй!
С какой целью музейщики
устроили этот флешмоб? Конечно же, чтобы подарить хорошее настроение и улыбки как можно
большему количеству людей! И эта цель достигнута! Если сомневаетесь, взгляните на эти счастливые
фото. Искренние улыбки и искорки в глазах точно
не соврут.
М. ТИХОНОВА.
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На Луганщині одноразову
доплату за березень та квітень
більше 2 400 гривень надано
51,4 тис. пенсіонерам
У зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати до 4173 гривень, перераховано пенсії 49,2 тис. особам, які досягли віку 65 років та мають
страховий стаж 35 років у чоловіків і 30
років у жінок. Мінімальний розмір пенсії
у зазначеній категорії пенсіонерів за віком склав 1669,20 гривень (4173 гривень
х 40%).
При проведенні перерахунку була застосована величина оцінка одного року
страхового стажу – 1%.
Середній розмір пенсії склав 3789,24
гривень (на 1 січня 2019 року середній
розмір пенсійних виплат складав 3143,74
гривень): по місцевим пенсіонерам –
3198,22 гривень;
по внутрішньо переміщеним особам –
4562,28 гривень.
Слід зазначити, що середній розмір
пенсії з 1 березня 2019 року по Україні
склав 3033 гривень.
За результатами проведеного перерахунку підвищення розміру пенсії до 1000
гривень складає:
до 100 гривень – 48,4 тис. осіб; від
100, 01 гривень до 400 гривень – 79,9 тис.
осіб; від 400,01 гривень до 500 гривень –

27,3 тис. осіб; від 500,01 гривень до 700 гривень – 28,1
тис. осіб;
від 700,01 гривень до 1000
гривень – 20,2 тис осіб; понад 1000 гривень – 84,5 тис.
осіб.
Одноразову доплату у сумі
2410,17 гривень встановлено
51,4 тис. особам та рівними
частками виплачено в березні і квітні 2019 року.
Місячна потреба на виплату пенсії в області на квітень поточного року складає
2 млрд 311,4 млн гривень. Вона збільшилась по відношенню до грудня 2018 року
на 541,1 млн гривень.

Місцеві бюджети Луганщини
отримали у своє розпорядження понад 730 млн гривень
Протягом січня-березня 2019 року до
загального та спеціального фондів місцевих бюджетів надійшло 730 млн 200 тис.
гривень. Про це повідомили в Головному
управлінні ДФС у Луганській області.
Надходження доходів загального фонду місцевих бюджетів Луганщини склали 721 млн 108 тис. гривень податків та
зборів. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились
на 16 відсотків або на 98,7 млн гривень.
Важливо, що зростання надходжень досягнуто з усіх бюджетоутворюючих податків.
Зокрема, за результатами наповнення
бюджетів громад 516,8 млн гривень отримано за рахунок сплати податку на доходи
фізичних осіб, що у порівнянні з показником минулого року більше на 66,7 млн
гривень. Сплату єдиного податку представники малого бізнесу забезпечили в
розмірі 90,5 млн гривень, що перевищує
минулорічний результат на 9,6 млн гривень.

Відповідно до Указу Президента України № 13/2019 «Про
утворення військово-цивільної адміністрації» та розпорядженню
виконуючого обов′язки голови обласної державної адміністрації
– керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія

11 квітня 2019 року з 11 до 13 години у
Новоайдарському відділі Сєвєродонецької
місцевої прокуратури за адресою: смт. Новоайдар Новоайдарського району Луганської
області, вул. Центральна, 26, відбудеться
прийом громадян заступником прокурора
Луганської області Мельничуком В.І.
О. ГАЙДИДЕЙ, начальник Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої
прокуратури, юрист 1 класу.

НОВОАЙДАРЩИНИ»

Додаткові кошти, які отримали територіальні громади Луганщини у своє розпорядження, дозволять у фінансовому плані
вирішити чимало питань, які стосуються їх
соціального та інфраструктурного розвитку.

Представники громадських
організацій Луганської
області запрошуються
до участі в дослідженні
Програма ООН із відновлення та розбудови миру проводить дослідження діяльності та потреб громадських організацій та
благодійних фондів, що зареєстровані або
діють у 15-ти цільових громадах Луганської
області. Це об’єднані територіальні громади:
Лозно-Олександрівська, Привільська, Троїцька, Нижньодуванська, Біловодська, Красноріченська; міста Попасна, Золоте, Щастя,
Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна; смт.
Мілове, Станиця Луганська, Новоайдар.
Мета опитування – визначити напрями
діяльності та, головне, потреби організацій
громадянського суспільства в конкретно
обраній громаді. Результати даного дослідженння стануть основою для подальшої
розбудови партнерства між ПРООН та ОГС,
а також будуть враховані при формуванні
технічної допомоги в розбудові їхньої організаційної спроможності.
Відповіді на питання анкети приймаються до кінця дня 15 квітня включно. Анкета
для опитування за посиланням: https://forms.
gle/LkAp39CDnLM3qa5p7
Нагадаємо, Програму Організації Об’єднаних Націй із відновлення та розбудови
миру реалізують 4 агентства ООН: Програма
розвитку ООН (ПРООН), ООН Жінки, Фонд
ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), підтримують 10 міжнародних партнерів: Європейський Союз,
Європейський інвестиційний банк, а також
уряди Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії,
Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.
loga.gov.ua
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Толока
6 апреля коллектив Новоайдарского поселкового совета поддержал Всеукраинскую Акцию «За чисте довкілля» и провел
субботник вдоль улицы Подгорная в с.Айдар-Николаевка. В результате всего часа
работы было собрано более 30 мешков мусора. Откуда он взялся?! Уж точно его не
привезли из соседних населенных пунктов.
Все это – результат «жизнедеятельности»
наших жителей, которые акцентируют внимание только на то, что вокруг много мусора, но при этом сами мало что делают.
Пожалуйста, не сорите и не выбрасывайте
мусор на обочины дорог, в лесопосадках и
зеленых зонах. Ведь кроме нас с вами никто
его не уберет! Подумайте о будущем нашего подрастающего поколения. Мы должны
стать для них образцом поведения и своими
действиями показывать пример заботы об
окружающей природной среде. Такие акции
в апреле текущего года планируем проводить каждые выходные.

Уважаемые жители поселка и неравнодушные граждане!
В преддверии весенних праздников и с
началом отдыха на природе Новоайдарский поселковый совет приглашает вас
13 апреля 2019 года в 11-00 принять участие
в акции по посадке молодых саженцев сосны
и уборке территории парка «Сосновый». Не
будьте равнодушными, принимайте активное участие в жизни своей громады! Все
вместе мы сделаем наш поселок чище и
красивее!

Філя, керівником військово-цивільної адміністрації міста Щастя Новоайдарського району Луганської області з 5 квітня 2019
року призначено Дмитра Скворцова.
8 квітня в Щастинському Палаці культури виконуючий
обов’язки голови обласної державної адміністрації – керівник
обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь представив керівника військово-цивільної адміністрації міста Щастя Дмитра Скворцова. На зустрічі були присутні керівники
Новоайдарської райдержадміністрації, керівники підприємств,
установ, організацій Щастя та громадськість міста.
Дмитро Скворцов коротко сказав про майбутню роботу на
новому посту керівника ВЦА та відповів на питання присутніх. Він амбітний, готовий працювати та гуртувати навколо
себе громаду в одній з найскладніших та найболючіших точок
Луганської області.
Сергій Філь наголосив: «Наше головне завдання – забезпечити нормальні умови життя для жителів міста. Навіть незважаючи на те, що позиції ворога знаходяться за якісь сотні
метрів. Дмитро Анатолійович може розраховувати на повну
підтримку від облдержадміністрації.»
schastye-rada.gov.ua

14 апреля 2019 года в 10-00 в пгт. Новоайдар состоится детский футбольный турнир
среди детей 2008-2009 годов рождения. В
нем примут участие шесть команд из Луганской области. Турнир пройдет на двух
площадках: на стадионе «Колос» и на спортивной площадке в парке «Сосновый».
Всех приглашаем на этот спортивный
праздник!

Перше інтерв’ю Д. Скворцова «Віснику Новоайдарщини»
читайте в наступному номері.

Новоайдарский поселковый голова
Игорь ШОПИН.

УМОВИ ПРИЙОМУ:
- вік від 18 до 60 років;
- освіта не нижче базової
загальної середньої;
- придатність за станом
здоров'я.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА ПІЛЬГИ:
- заробітна плата від 10 000
грн. та додатково 5 500 грн. та
12 000 грн. Після укладання
першого контракту військовослужбовцям виплачується

одноразова грошова винагорода від 14 000 грн.
- щорічна матеріальна
допомога на оздоровлення;
- повне державне утримання;
- забезпечення речовим
майном;
- своєчасне фінансове
забезпечення;
- безкоштовне медичне обслуговування військовослужбовців та членів їх сімей;
- отримання статусу учас-

Детский футбольный турнир

ника бойових дій;
- пільги щодо комунальних платежів;
- санаторне-курортне
лікування військовослужбовців та членів їх сімей;
- пільговий проїзд на
всіх видах транспорту.
За більш детальною інформацією та ознайомленням
з повним переліком вакантних
посад звертайтесь до Новоайдарського районного військового комісаріату за адресою:

смт. Новоайдар,
вул. Айдарська, буд. 2,
тел. 9-43-47,
т. (095) 653-62-41,
т. (066) 679-64-42.
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В якості переможців вітали учнів на урочистій церемонії нагородження, яку проводила Марина
Порошенко, в місті Сєвєродонецьк. Щастя на заході представляли викладач
Ірина Вікторівна Волкова з
учнями Олександрою Корчинською, Поліною Шека,
Катериною Цюпка. Їхні роботи посіли почесні місця
на виставці «Чарівний світ
мистецтва», яка працювала
в Луганському обласному
музично-драматичному театрі.
Як розповіла редакції
викладач Ірина Вікторівна
Волкова, яка, до речі, й сама
неодноразово брала участь у
багатьох художніх конкурсах та здобувала перемогу,
юні щастинські художники
дійсно плідно працювали
впродовж навчального року
не тільки в класах, а й за їх
межами. Тож є ким та чим
пишатися. Дев’ятирічна художниця Олександра Корчинська посіла перше місце
в обласному конкурсі «Я малюю
музику» та перемогла в обласному
конкурсі «Об’єднаймося ж, брати

мої». Саша займається малюванням другий рік. Не так вже й довго, але досягає значних результатів

Спорт всегда занимал особое
место в жизни девушки. Сначала
ее невероятно увлекло дзюдо (тогда секцию в ДЮСШ вел тренер
Ш. Калимулин). Она не пропускала ни одной тренировки.
«Бывало, тренируемся, - вспоминает Лера, - и появляется немного времени, как бы передышка.

мастерстве, «доросла» до титула
одной из лучших футболисток команды, а также стала кандидатом
в мастера спорта в 2016 году.
«После окончания спортинтерната я задумалась: куда же идти
учиться дальше? Тогда я разорвала по определенным причинам
контракт со сборной. Конечно,

Тренер давал мне мяч, говорил:
иду, побуцай. Ну, вот я и добуцалась». Оказалось, это очень даже
увлекательно. Тогда наряду с дзюдо у девочки появилось еще одно
спортивное увлечение – футбол.
Тем более, ей было на кого равняться и с кого брать пример: брат
Женя серьезно занимался именно
этим видом спорта. Вскоре девочка стала полноправной участницей команды по мини-футболу.
И очень скоро ее заметили в Луганске. Такой вот быстрый скачок
– и перспективная футболистка
уже в составе областной команды. Матчи, тренировки, соревнования – все это стало неотъемлемой частью жизни. С самого
детства. Прошло немного времени, и перед юной футболисткой
открылись новые перспективы.
Она стала ученицей Черниговского спортинтерната, где училась 5 лет, и выступала в составе
сборной Украины по футболу.
За это время в составе команды
Лере удалось добиться больших
успехов: она здорово набрала в

та перемог. Не уявляє свого життя
без малювання й маленька восьмирічна Поліна Шека. Не дивуйтесь,

расставаться с футболом я не планировала. Но мне нужно было
подумать о будущем, о профессии, которая будет приносить радость», - говорит Валерия.
Так выбор пал на Харьковский национальный университет
внутренних дел. Сейчас Валерия - уже курсант первого курса, будущий полицейский. Но не
только. О том, чтобы расстаться
с футболом, и речи быть не может! На протяжении одного года
Валерия Антонова играла за футбольный клуб «Жилстрой-1» города Харьков – один из лучших и
сильнейших футбольных клубов
Украины.
История клуба насчитывает
13 лет: ЖФК “Жилстрой-1” был
образован в 2006 году. Автором
амбициозного проекта по созданию топовой женской команды по
футболу стал председатель правления АО «Трест Жилстрой-1»
Александр Михайлович Харченко. В это время в Харькове распадался женский футбольный коллектив под названием «Арсенал»

Стабільні високі результати демонструють юні художники із Школи мистецтв естетичного виховання м. Щастя, постійно беручи участь у конкурсах різноманітних масштабів та перемагаючи
в них.
дівчинка відвідує школу мистецтв Шеремєтьєва, Вікторія Колбіна в обласному конкурсі «Я малюю
впродовж 4 років (починала з під- та Марія Тєрєнтьєва. Цим дівча- музику».
готовчої групи). Цьогорічне до- там підкорився обласний конкурс
Та це ще не всі події, якими засягнення юної художниці – третє «Об’єднаймося ж, брати мої», в пам’ятається щастинським художмісце в обласному конникам цей навчальний рік.
курсі «Я малюю муСправа в тому, що в січні
зику» та четверте - в
вони взяли участь в проекті
Міжнародному конкурдля дітей із зони проведення
сі «Підводні фантазії».
АТО. Цей проект стосувавЩе одна дівчина, яка
ся саме дітей, які пов’язабрала участь в урочині з мистецтвом. Викладач
стому нагородженні, це
І.В. Волкова разом зі своїми
Катерина Цюпка. Їй 12
талановитими учнями Кароків, і малювання для
териною Цюпка, Камілою
неї більше ніж хобі вже
Гаркуша та Камілою Тупій
протягом чотирьох ровідвідала Львівщину. Проків. Катя залюбки бере
тягом цієї реабілітаційної
участь у творчих хупоїздки
дівчата-художнидожніх конкурсах, знаці відвідали багато цікавих
ходить багато цікавого
майстер-класів, мали мождля себе. Цього року їй
ливість поспілкуватись із
підкорилося друге місце
багатьма художниками, отв обласному конкурсі «Я
римати нові цінні знання,
малюю музику». Всі юні
які обов’язково стануть їм в
художниці малювали
нагоді в подальшому.
музику під музичні комОсь так плідно та знаково
позиції сєвєродонецької
працюють талановиті щакомпозиторки Наталії
стинські художники. Вони не
Пасічник.
зупиняються на досягнутоЗа різних обставин
му, розвиваючи свою майсне змогли взяти участь
терність та підкорюючи нові
у заході інші художники, але не якому вони здобули омріяну пе- висоти. Успіхів вам та натхнення
розповісти про їхні досягнення ремогу. А ось семирічна Марія на цьому шляху!
ми не можемо. Наприклад, Марія Кузминська посіла четверте місце
М. ТИХОНОВА.
и большинство игроков из его состава прильнули к новой команде.
В первый же год своего существования дебютантки Высшей лиги
выиграли золотые медали чемпионата Украины. На сегодняшний момент ЖФК “Жилстрой-1”
- самый титулованный клуб
Украины среди женских футбольных команд: 8 побед в чемпионате и 10 - в Кубке! С 2011
по 2015 года “Жилстрой-1”
пять раз подряд выигрывал
золотые медали. За годы существования лучшую команду страны возглавляли следующие специалисты: Рубан
Олег (2006-2009 гг.), Ланцфер
Ярослав (2009-2016), Крячко
Валентин (2016-2017), Котик
Валентина (2017 - настоящее
время). Осенью 2018 года
ЖФК “Жилстрой-1” достойно представлял Украину на еврокубковой
арене. Команда Валентины Котик выиграла
групповой этап Лиги
чемпионов и вышла
в 1/16 финала Лиги чемпионов, где уступила чемпионкам Швеции из команды “Линчёпинг”.
Сейчас Валерия участвует в чемпионате
Украины, играя в составе
ЖФК «Tesla».
Валерия гордится тем,
что является частью такой сильной команды,
занимающей самые высокие рейтинговые позиции
среди всех женских футбольных команд Украины.
Амплуа Валерии – центральный полузащитник.
Это очень важная миссия,
ведь на Валерию возложена задача - создание
голевых моментов для
себя и своей команды. Для
этого необходимы хорошее игровое мышление,
виденье поля, искусство паса, поставленный удар, скорость. И всеми этими качествами Лера, бесспорно, обладает. И мы гордимся
такой талантливой спортсменкой

Тем, кто увлекается футболом, имя Валерии Антоновой точно
знакомо. А тех, кому не знакомо, мы сегодня познакомим с талантливой спортсменкой, подающей надежды футболисткой, да и
просто милой очаровательной девушкой. Как вы уже поняли, речь
пойдет о нашей землячке Валерии Антоновой, которой в ее юном
возрасте удалось достичь немалых высот на футбольной арене нашей страны.
- Валерией Антоновой, которая
достигает больших высот благодаря своей целеустремленности,
работоспособности, силе духа.
Конечно, приходится непросто.
Учеба в вузе, казарменное положение… но Лере идут навстречу,
входят в ее положение. Тем более,
что среди курсантов тоже немало
болельщиков и поклонников фут-

бола. Ее отпускают на тренировки, а потом обязательно болеют за
любимую команду и талантливую
студентку в каждой игре.
А как же проводит свободное

время курсант-футболистка, если
оно вдруг появляется? «Прямо
свободного времени бывает не
так много. Учеба, тренировки,
игры – это ведь все требует немало внимания и времени. Чуть
больше отвлекусь на тренировки,
учеба «маякует»: не забывай обо
мне, не собирай «хвосты». Да и
тренировки я пропускать не могу.
Поэтому свободное время
появляется иногда только
раз в неделю – в воскресенье. Тогда я с девчонками,
подружками по футбольному клубу, хожу в спортзал,
поразминаться с грушей,
чтоб не терять навыки тайского бокса, которым я тоже
с удовольствием занималась некоторое время. Так
что я без спорта – ни дня»!
– подытоживает наша собеседница.
И с Леры действительно во многом можно брать
пример: ее целеустремленность, способность не
изменять мечте и идти ей
навстречу, рассудительность, работоспособность и
оптимизм просто поражают. Не говоря уже о здоровом образе жизни, которого
Валерия четко и последовательно придерживается. Ей
удалось достичь многого
и так много побед ждет ее
впереди! Искренне желаем
тебе, Валерия, не останавливаться на достигнутом, смело
идти к покорению новых спортивных и жизненных высот. За тебя
болеет вся Новоайдарщина!
М. ТИХОНОВА.
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Темі розвитку професійної компетенції педагога була присвяче- різних країн Європи, а також
на педагогічна рада у КЗ « Новоайдарська обласна загальноосвітня практика спілкування з носіями
англійської мови. Впродовж
санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів».
року до проекту залучались учні
різних вікових категорій. Ліліана
Олексіївна та Надія Олексіївна
висловили сподівання на подальЗасідання відкрила дирек- відвідали Х міжнародну вистав- ший успішний розвиток проекту
тор школи Ганна Олексіївна ку «Сучасні заклади освіти» та eTwinning Plus Ukraine у нашому
Бірюкова. Вона зазначила, що IX міжнародну виставку освіти закладі та закликали колег залуосвіта є запорукою майбутньо- за кордоном «WorldEdu», що чатись до участі.
го країни, важливою складовою зібрала освітян України 14–16
«Зелені долоні»
її національної безпеки. Серед березня 2019 року в Київському
найважливіших завдань нової Палаці дітей та юнацтва, де мали
З перспективами діяльності
школи — формування нового змогу ознайомитись з новітніми
створеної
громадської
типу мислення, нової свідомості досягненнями у освітній галузі
організації
«Зелені
долоні»
пота
поповнити
бібліотеку
наукоі розуміння людиною свого місця
вою та методичною літературою. знайомила присутніх О.О. Кранв суспільстві та житті.
цевич Метою функціонування
Заступник директора з науково–методичної роботи О.П.
Проект eTwinning Plus організації є задоволення, захист
та сприяння реалізації членами
Воронкіна підкреслила, що
Ukraine
організації своїх законних прав
діяльність педагога є неперервним процесом розв’язання
Із проектом eTwinning Plus і свобод на безпечне для житрізноманітних завдань і щоб Ukraine, у якому розвивається тя і здоров'я довкілля, а також
допомогти дитині зробити і залучає до нього своїх задоволення та захист законперші кроки в творчості задля вихованців, ознайомила Л.О. них національних, соціальних,
економічних, історичних, кульрадісного, щасливого життя ко- Кранцевич
жен учитель має плекати в собі
eTwinningPlus – це робочий турних, спортивних, творчих
риси креативної особистості, простір програми eTwinning в та інших спільних інтересів.
здатної відчувати радість, за- рамках Східного партнерства Організація робить перші кроки,
хоплення і щастя від творчої Європейського Союзу. Вчителі але вони впевнені та у правильдіяльності.
та учні КЗ «Новоайдарська об- ному напрямку.
ласна загальноосвітня санатор«Вчимося жити разом»
Універсал – Онлайн
на школа-інтерна I-III ступенів»
та «Арт-терапія»
отримали можливість реалізації
У 2018-2019 н.р. у нашій школі спільних проектів з іншими
впроваджена система проектно- європейськими школами.
го управління особистісним розНашою першою спільною ровитком учнів з використанням ботою став проект «TIME TO
Інтернет-сервісу УНІВЕРСАЛ DECORATE THE CHRISTMAS
– ОНЛАЙН. Дана освітня си- TREE». Ідея проекту полягала
стема спрямована на всебічний в тому, щоб приготуватися до
особистісний розвиток дітей, і святкування найчудовішого свяпоєднує сучасні напрацювання та року та прикрасити новорічну
вчених та практиків за напрям- ялинку іграшками. В ознамеками: педагогіки, психології, нування Європейського року
медицини, з використанням культурної спадщини країнипроектного менеджменту та учасники проекту вирішили
інформаційно-комунікативних відродити давно забуті традиції
технологій. 20 грудня 2018 прикрашання дерев в наших
року у місті Києві відбулась X країнах і поділитися секреМіжнародна науково-практич- тами виготовлення прикрас.
на конференція «Інноваційні Під час виконання проекту
технології навчання обдарованої були використані різноманітні
Яскравий та емоційний вимолоді». Робота конференції IT-технології,
підготовлені
була спрямована на пошук та презентації «Давайте познай- ступ І.В. Козловської ознайовиявлення ефективних підходів омимось».
Прикраси
були мив присутніх на педраді з прота застосування інноваційних відправлені партнерам по про- ектом «Вчимося жити разом»,
технологій навчання обдарованої екту. Ліліана Олексіївна зазначи- мета якого: навчання життєвих
молоді, пошук інноваційних мо- ла, що проект надав можливість навичок дітей та підлітків тимделей та технологій психолого- нашій школі інтегрувати у часово переміщених із зони
педагогічної підтримки розвитку європейський освітній простір, конфлікту на Сході України,
обдарованої молоді та проблеми а також професійного роз- їхніх однолітків у приймаюінтелектуального саморозвит- витку та обміну досвідом з чих громадах. Ще один проект
ку особистості дитини. Учас- найактивнішими
вчителя- викликав зацікавленість усіх
никами заходу стали педагоги, ми, сприяв підвищенню рівня членів педагогічного колективу,
науковці, методисти, управлінці
та всі, зацікавлені проблемами обдарованої молоді та розвитку середньої освіти, також
взяли участь у заході педагоги КЗ «Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів».
Також Л.О. Мосяж та О.П.
Воронкіна взяли участь у
семінарі 10-14 березня у Конча
Заспі. Він був присвячений темі
проектного управління освітнім
процесом у Новій українській
школі. Учасники вчилися створювати авторські проблемні проекти, освоювали цілепокладання
модулів проектів та проектування проблемно-цільового змісту, мотивації учнів та надав це «Арт-терапія, як ліки від синнавчались проводити експер- можливість участі у тренінгах, дрому «професійного вигорантизу проектів та планування семінарах з учнями більше 30 ня».
Ірина Василівна розкрила
на сервісі «Універсал-онлайн». країн Європейського союзу.
Вчителі школи вважають, що Активно долучилась до про- сутність терміну «професійне
та
зазначила,
провадження системи проектно- екту Н.О. Гречишкіна, вчитель вигорання»
го управління сприяє позитивній англійської мови. Вона вважає, що Арт-терапія є важливим
динаміці особистісного роз- що проект – чудова можливість ресурсом у збереженні та
витку учнів. Також вчителі комунікації між однолітками з відновленні здоров’я людини,
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універсальним механізмом попередження й подолання синдрому «професійного вигорання» педагогічних працівників.
Зацікавлені цією темою педагоги
І. В. Козловська, О. В. Солодуха, О. О. Кранцевич, О. В. Най-

участь у тренінгу «Розвиток
навичок керування стресом та
подолання професійного вигорання». Користуючись нагодою,
Наталія Олександрівна дала
практичні рекомендації щодо керування стресом і запропонува-

диш, А. В. Єкатериніна постійно
беруть участь у заходах, присвячених даній темі: участь в
Міжнародному фестивалі арткоучинга «Літай» м. Київ, у
Міжнародній міждисциплінарній
науково-практичній конференції
«Простір арт-терапії: мінливість
і стабільність – пошуки балансу» м. Харків тощо. Тому,
педагогічна рада вирішила про-

ла запровадити практику таких
тренінгів у навчальному закладі
у наступному році.

довжити роботу над даною проблемою у наступному році, і
Арт-терапія має стати життєвою
і професійною потребою кожного педагогічного працівника
у створенні індивідуальної
траєкторії свого оздоровлення чи
відпочинку, набутті компетентностей та професійному розвитку впродовж життя, а також складовою інноваційних технологій
навчання у нашому закладі.
А.В. Єкатериніна розповіла
про проект «Вчимося жити
разом»,
проект
ЮНІСЕФ
«Психосоціальна підтримка та
посилення ресурсів опанування
стресу у дітей в навчальному
закладі», у якому взяли участь
наші педагоги: О.В. Найдиш,
О.В. Єкатериніна, І.В. Козловська, О.В. Лепей Також 4–5 лютого 2019 у м. Петропавлівка
Луганської області відбувся
Тренінг ЮНІСЕФ «Соціальнопсихологічні
особливості
взаємодії фахівця з дитиною у
ситуації виявлення ознак насильства». Проекти та тренінги
реалізуються з метою формування сприятливого та безпечного
освітнього середовища для учнів,
батьків, учителів, запобігання
гендерному й домашньому насиллю, професійному вигоранню, надання психосоціальної
підтримки учням і батькам, формування життєвих навичок.
Н.О.
Духіна
надала
інформацію присутнім про

«Відкривай Україну»
Роботою
над
проектом
Всеукраїнського
освітнього
проекту «Відкривай Україну»
поділилась О.О. Ярова. Мета
проекту - створити середовище для розвитку підлітків міст
України, у якому вони набудуть
необхідних вмінь та отримають можливість реалізувати
командою власну ідею у школі,
а згодом - у селищі. Була створена команда, до складу якої
увійшли 10 учнів з 7-11 класів.
Протягом року діти виконували завдання, що надходили
з координаційного центру. За
кожне виконане завдання команда отримувала бали. Перший тур ми закінчили з максимальною кількістю балів.
У даний час команда працює
над реалізацією проекту на
рівні селища: опитування
«Проблемні місця та безпека у
нашому селищі»; зустрічі з органами місцевого самоврядування;
створення буклетів з правилами
безпечної поведінки на зупинках
та розповсюдження їх серед населення; створення відеоролику
з відповідною тематикою та
організація толоки з упорядкування території за участю учнів,
батьків та всіх небайдужих
мешканців селища.

Підбиваючи підсумки
Підбиваючи підсумки роботи педагогічної ради, директор
школи Ганна Олексіївна подякувала всім педагогам КЗ «Новоайдарська обласна загальноосвітня
санаторна школа-інтернат І-ІІІ
ступенів» за активність та зазначила: справжній вчитель
ніколи не повинен зупинятись
на досягнутому, він просто
зобов’язаний постійно вести
пошук нових форм та методів
навчання і, відповідно, рухатися уперед, до нових вершин
педагогічної майстерності, не
зважаючи на будь-які труднощі
на своєму шляху. Адже лише
творчий вчитель може надихнути своїми завзяттям, вірою і талантом учнів.
О. ВОРОНКІНА,
заступник директора
з науково-методичної
роботи.
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5 квітня свій 50–річний ювілей гучно відзначила Щастинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Новоайдарської районної
ради Луганської області.
Перший дзвоник у нашій школі пролунав 1 квітня 1969 року. У
швидкому ритмі забилося «серце» навчального закладу, педагогічний і учнівський колективи якого активно влилися у шкільне
життя міста та області.

Відповідно до наказу №1 директором школи був призначений
Іван Андрійович Григоров - людина надзвичайної працелюбності.
Не дивлячись на труднощі перших
років становлення школи, він зумів створити велику дружну родину, сповнену оптимізмом. Через
два роки школу було не впізнати:
з любов’ю оформлені кабінети фізики, хімії, математики, географії,
історії, праці, літератури – справжні осередки знань; оснащена усім
необхідним спортивна зала; побудований біля школи стадіон, один
з найкращих в області; посаджено
фруктовий сад. Згадуючи той час,
дивуєшся ентузіазму тодішніх

її керівництвом колектив школи
завжди дотримувався традицій
наступності, багато часу приділяючи удосконаленню педагогічної
майстерності. У 1995 році в школі
створено музей «Весела світлиця»,
що став місцем залучення дітей до
духовної скарбниці українського
народу. Переступаючи поріг музею, ми й сьогодні поринаємо в
неповторну атмосферу минулого,
відчуваємо дух українства.
У 2009 році штурвал шкільного корабля опинився в руках
Рибак Віолетти Миколаївни, а
нині він дістався відповідальному
капітану Ковальову Володимиру
Георгійовичу.

учителів, які працювали злагоджено, допомагали один одному, не
рахуючись із часом.
З 1981 по 1992 рік школу очолювала Раїса Олексіївна Лаптинова, яка доклала чимало зусиль,
щоб зберегти в колективі творчий
азарт, бажання зробити шкільне
життя цікавим. Завдяки їй у школі
з’явився комп’ютерний клас, тренажерна зала, тир. У 1985 році розпочав свою роботу клуб «Пошук»,
на матеріалах якого було відкрито
шкільний музей історії рідного
краю. Він і до сьогодні є центром
патріотичного виховання молоді.
З 1992 по 2009 рік на чолі школи стала досвідчений педагог
- Ніна Іванівна Миронова. Під

Атмосфера творчості – запорука успішної роботи. Колектив
Щастинської школи №2 завжди
відрізнявся високою кваліфікацією кадрів. Найголовніша нагорода вчителя – це продовження учнями його справи. 34 випускники
нашої школи стали вчителями, 13 з
них працюють у рідних стінах.
Гордість школи - це її учні. За
50 років у великий світ вилетіло
3313 наших вихованців. У кожного
з них своя доля. Серед них лікарі,
фармацевти, учителі, інженери,
представники творчих професій…
Нашого цвіту по всьому світу:
Германія, Італія, Греція, Франція,
Польща, Угорщина, Турція, США,
Канада, Китай…

Разом з паном Януконісом
приїхала делегація Посольства
Литовської Республіки в Україні,
представники
Міжнародного
благодійного фонду «Карітас», Ка-

мерного оркестру Святого Христофора Вільнюського муніципалітету
та військовослужбовці Збройних
Сил України.
Під час зустрічі було обго-

За всі роки існування школи закінчили навчання із золотими та
срібними медалями 52 медалісти.
Ми по праву пишаємося своїми
випускниками!
Ішли роки, мінялися директори, виходили на пенсію вчителі,
приходили нові, але незмінним
залишався дух співробітництва,
взаємодопомоги, любові до учня
та відданість педагогів обраній
професії.
Школа має не тільки багате минуле, творче сучасне, а й
широкі перспективи розвитку в
майбутньому.
50 років – це океан емоцій, що
сповнений перемогами, поразками, успіхами. Весняний день 5
квітня був ознаменований хвилюючою подією: школа, багата
своєю історією та освітянськими
звершеннями, поколіннями
мудрих педагогів і вдячних за
науку випускників, святкувала ювілей. З нагоди 50-річчя
учителі та учні школи підготували для присутніх святкову концертну програму із запальними танцями й піснями.
Своїми виступами учасники
концерту подарували присутнім
святковий настрій та позитивні
емоції. Протягом усього свята в
залі панувала тепла родинна атмосфера. Учителі та учні як і у
житті, так і на сцені були поруч,
їх голоси спліталися воєдино,
творячи гімн рідної школи, складаючи молитву за неї.
Чимало бажаючих прийшло
привітати рідну школу: це і колишні випускники, і сьогоднішні учні
школи та їх батьки, і ветерани педагогічної праці, які нині перебувають на заслуженому відпочинку,
друзі й партнери школи. Розділити
радість небуденної події разом з
ювілярами прибула велика кількість поважних гостей, серед яких
ворено нові проекти співпраці,
ситуація в регіоні, а також передача зібраної у Литві допомоги музичним школам та іншим навчальним установам Луганської області.
Надзвичайний і Повноважний
Посол Литовської Республіки в
Україні розповів, що у грудні минулого року у Вільнюсі відбувся
спільний благодійний концерт
Камерного оркестру Святого Христофора та українського гурта
«Океану Ельзи».
Кошти з виступу були зібрані на
закупівлю музичних інструментів
та іншої гуманітарної допомоги
для дітей зі Сходу України. Зокрема, два цимбали будуть передані
для музичних навчальних закладів
Лисичанська та Новодружеська.
Сергій Філь подякував за такі
подарунки для маленьких луган-

голова Новоайдарської РДА В.В.
Сергієнко, голова Новоайдарської
райради В.В. Макогон, начальник
відділу освіти Новоайдарської
РДА О.В. Селіхов, завідувач районним методичним кабінетом
О.Д. Леонов, голова первинної
профспілкової організації працівників освіти Новоайдарського
району С.С. Зражаєв, виконувач
обов’язків Щастинського міського
голови О.О. Богиня, директор КП
«Житбудсервіс» О.В. Шевцов, директор ДТЕК Луганська ТЕС Б.Д.
Сафонов, головний інженер ДТЕК
Луганська ТЕС Ю.Л. Мальцев, завідуюча дитсадком «Івушка» А.О.
Бахметьєва, заступник директора
з НВР Щастинської школи-інтернату С.М. Запорожец, художній керівник міського Палацу культури
Л.І. Старченко, в. о. директора Ща-

У переспіві вітальних промов
найщиріші побажання рідному
колективу, колегам – освітянам
адресував директор навчального
закладу Володимир Георгійович
Ковальов.
Стоячи, присутні в залі вшанували тих учителів - ветеранів, які
щедро ділилися дарами своєї душі,
знаннями та вміннями зі своїми
вихованцями. З їх легкої руки багато молодих учителів прикипіли
серцем до школи, стали майстрами
своєї справи.
Свято закінчилось, стихли коридори, а школа вже чекає нового дня, бо найважливіше в нашій
школі — її душа, яка, скільки б
років не минуло, все одно залишиться молодою завдяки дзвінким
дитячим голосам, якими будуть наповнюватися її стіни.

стинської ЗОШ № 1 Н.Д. Селезньова, директор Щастинської школи
мистецтв естетичного виховання
Т.Ю. Шухардіна і багато-багато
інших. За нелегку, самовіддану
працю вони висловили найкращі
побажання в ювілейний «день народження» винуватцям свята. Крім
теплих привітань, шкільна родина
отримала від гостей «скриньку»
цінних подарунків.

Отож, рідна школо, нехай безмежним буде щастя твоїх вихованців, хай врожайною буде твоя
педагогічна нива, хай високо в
небі, обнявшись із сонцем, пливе
веселкою доля твоєї великої, дружної сім’ї.
О. МИХАЙЛОВА, вчитель
української мови та літератури.

8 квітня в. о. голови обласної державної адміністрації
– керівника ОВЦА Сергій Філь зустрівся з Надзвичайним і
Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні Марюсом
Януконісом.
чан. «Незважаючи на те, що в
Україні йде війна, допомога у розвитку культури є дуже важливою
та правильною. За це ми дуже вам
вдячні».
Ще
делегація
вручила
зібрану гуманітарну допомогу від благодійного концерту
Сєвєродонецькому
обласному
дитячому протитуберкульозному
санаторію та Сєвєродонецькому
обласному дитячому будинку
«Малятко». А також планують

передати насосну станцію школі
села Кримське.
Також спільно з українськими
та литовськими волонтерами
була зібрана гуманітарна допомога для школи у прифронтовій
Трьохізбенці.
Сергій
Філь
подякував
міжнародним партнерам за допомогу та підкреслив, що це дуже
важливо для Луганської області.
loga.gov.ua

«ВІСНИК

Центральна виборча комісія офіційно оголосила результати
першого туру виборів і дала старт другому туру. Офіційні результати встановили на підставі протоколу про результати виборів
президента, який підписали всі 16 членів ЦВК та оголосила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.
Жоден кандидат не одержав більше половини голосів виборців,
тому президента українці обиратимуть у другому турі, який
пройде 21 квітня. Інавгурація має пройти не пізніше 3 червня.

Міжнародні
спостерігачі: все було
вільно та чесно
На думку міжнародних спостерігачів, проведені в Україні
вибори закладають хороше підґрунтя для наступного туру президентських перегонів.
«Перший тур президентських
виборів в Україні було проведено вільно та чесно. Органи виборчого управління, ЦВК, ОВК
та ДВК, належно виконали свій
мандат у підготовці та проведенні голосування». Про це під час
прес-конференції у Києві заявив
голова Канадської Місії спостереження CANADEM в Україні
Ллойд Аксуорті. Він зазначив, що
більшість громадян, з якими Місія контактувала, були впевнені,
що їхні голоси порахують належним чином. Водночас Л. Аксуорті
визнав, що є і певні занепокоєння.
Зокрема, він вказав на «надмірну
концентрацію ЗМІ в руках олігархів». Також він відзначив серйозні складнощі, з якими Україна
стикнулася у виборчому процесі
в умовах російської окупації та
анексії: «Особливо це стосується
кримськотатарської громади та
українців, які все ще мешкають
на окупованій території. Вони
стикаються із труднощами щодо
висловлення своєї волі. Наша Місія вивчала виборче законодавство України. Ми вважаємо, що
варто передбачити ширший набір
процедур, які могли б дозволити
цим людям взяти участь у виборах».
Водночас Аксуорті зауважив,
що явка у 63% є показником,
«якого б хотіли досягти багато
розвинених демократій у світі».
Підсумовуючи, він сказав, що
проведені вибори закладають
хороше підґрунтя для наступного раунду президентських перегонів, а також майбутніх парламентських виборів.
Висновки про виборчий процес озвучили й американські
спостерігачі. Старший науковий
співробітник Фонду Маршалла
США Джонатан Кац сказав, що
у Вашингтоні є чітке розуміння,
наскільки важливі ці президентські вибори в Україні. За його
словами, Сполучені Штати продовжують підтримувати нашу
країну, зокрема у сфері реформ,
спрямованих на демократизацію
та поліпшення урядування. Директор Freedom House Ukraine
Метью Шааф відзначив, що, на
його переконання, найбільший
фактор, який відобразився на результаті першого туру, — проблема корупції.
Посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі повідомив, що Євросоюз позитивно оцінює вибори в
Україні. Але, за його словами, це
тільки попередня оцінка і очікується звіт Бюро з демократичних
інститутів і прав людини ОБСЄ.
У Місії спостерігачів ПА
ОБСЄ заявили, що перший тур
виборів був конкурентним і громадяни мали можливість вільного волевиявлення.
golos.com.ua

ЄС визнав вибори в
Україні демократичними, але бракувало
дебатів
Євросоюз відзначив, що перший раунд президентських виборів в Україні, який відбувся 31
березня, був проведений демократично та з дотриманням міжнародних стандартів та процедур.
Виходячи з цього, ЄС висловив непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.
Відповідна заява оприлюднена на
сайті Служби зовнішніх дій ЄС.
"Відповідно до висновків Виборчої спостережної місії OSCE/
ODIHR, вибори були конкурентними, виборці мали широкий
вибір та прийшли на дільниці
у великій кількості. Фундаментальні свободи були, в цілому, дотримані. Водночас OSCE/ODIHR
були відмічені певні недоліки,
зокрема, неналежне використання державних ресурсів та скупка
голосів. Хоча медіа-середовище
є різноманітним, висвітлення
ходу кампанії часто було упередженим, бракувало також необхідних політичних дебатів серед
кандидатів", - йдеться у повідомленні.
ЄС визнав, що день виборів
відбувся мирно, був позитивно
оцінений в цілому та проклав
шлях до другого раунду. Голосування було добре організованим,
спокійним, прозорим та ефективним, з дотриманням загальних
процедур. Виходячи з цього, Європейський Союз очікує на вільний, справедливий та прозорий
другий раунд виборів 21 квітня,
проведений відповідно до міжнародних стандартів. При цьому,
як зазначається у заяві, важливо,
щоб всі сторони дотримувалися
демократичних принципів, поважали волю народу України та
уникали провокування непотрібної напруги.
«Євросоюз залишається непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у межах її
міжнародно визнаних кордонів.
Ми продовжуємо підтримувати
намір України забезпечити стабільне, заможне та демократичне
майбутнє для всіх громадян, з огляду на те, що Угода про асоціацію надає широкі рамки для нашої тісної співпраці», - йдеться у
заяві речника ЄС.
ukrinform.ua

Хто за кого?
Понад половина виборців
кандидата в президенти Олега
Ляшка живе в селах, а найстарші
серед інших кандидатів виборці
у Юрія Бойка. Такі особливості
електорату кандидатів визначив
Національний екзит-пол, який
опитував громадян на виході з
дільниць. Що ще показали результати опитування?
Освіта. Найбільше людей з
вищою та незакінченою вищою
освітою серед виборців Ігоря
Смешка — 54%. Дещо менше у

Петра Порошенка — 49%. Найменше — у лідера «Радикальної
партії» Олега Ляшка, 17%.
Чоловіки та жінки. Найбільше чоловіків серед виборців Гриценка та Кошулинського — 53%
та 52% відповідно. А жінок найбільше серед електорату Шевченка, Вілкула, Ляшка, Тимошенко
та Бойка.
Вік. Понад половина виборців
Зеленського входять до категорії
18-40 років. А найстарший електорат у Бойка — 73% виборців,
старших за 50 років.Також багато виборців, старших 50 років, у
Тимошенко, Ляшка та Смешка.
Регіон і населений пункт.
Виборці екс-директора «Буковелю» Олександра Шевченка
та лідера націоналістів Руслана
Кошулинського живуть здебільшого на заході, виборці лідера
«Громадянської позиції» Анатолія Гриценка, Юлії Тимошенко,
Ігоря Смешка, Петра Порошенка
та Олега Ляшка — на заході та в
центрі. А виборці Юрія Бойка та
Олександра Вілкула — на сході.
Виборці лідера першого туру,
Володимира Зеленського, зосереджені в центрі на півдні.
Якщо ж говорити про насе-

лені пункти, то виборці Ляшка
здебільшого живуть у селах (62%
виборців), також великий відсоток сільського електорату в Тимошенко — 43%.
А вагома частина виборців Порошенка (41%) та Смешка (43%)
живе в обласних центрах.
hromadske.ua

Насіров став
«чемпіоном» з витрат
на один голос виборця
У Комітеті виборців України
проаналізували, які кандидати
витратили найбільше коштів на
один голос виборця.
На першому місці «золотих
голосів» - Роман Насіров. Він
витратив на агітаційну кампанію
та заставу 2,5 млн грн і отримав
підтримку 2507 виборців. Тобто,
пояснюють у Комітеті виборців,
вартість одного голосу склала 997
грн, що є рекордною сумою.
На другому місці Сергій Каплін, який витратив 12,6 млн і
отримав 14 871 голосів. Вартість
голосу склала 849 грн.
Третій – Аркадій Корнацький.
Кандидат витратив 3,5 млн грн і
при цьому отримав 4 358 голосів.
Вартість одного голосу склала
825 грн.
Четвертий – Сергій Носенко,
який витратив 2,5 млн грн і отримав 3 119 голосів. Вартість голосу – 807 грн.
«Натомість, найменш дорогими виявилися голоси виборців
для Ігоря Смешка, Володимира
Зеленського та Юрія Тимошен-
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ка», - повідомляють у КВУ.
Зазначається, що Юрій Тимошенко витратив на кампанію разом із заставою 2,5 млн грн. При
цьому отримав 114 207 голосів,
що становить 22 грн за голос.
«Володимир Зеленський витратив 88,9 млн грн. Водночас
він отримав 5 529 460 голосів
виборців. Таким чином вартість
голосу склала 16 грн. Для порівняння з іншими лідерами перегонів: вартість голосу для Петра
Порошенка склала 141 грн, Юлії
Тимошенко – 68 грн, Юрія Бойка
– 23 грн, Анатолія Гриценка – 82
грн», - ідеться в повідомленні.
Комітет виборців інформує,
що найменшою серед усіх кандидатів стала вартість голосу для
Ігоря Смешка. Політик витратив
3,9 млн грн, отримавши підтримку 1 104 537 виборців. Вартість
голосу склала лише 4 грн.
На думку голови КВУ Олексія
Кошеля, реальні витрати кандидатів можуть значно відрізнятися від тих сум, які вони вказали
у своїх проміжних фінансових
звітах.
У КВУ пояснюють, що суми
витрачених коштів рахувалися
відповідно до проміжних фінан-

сових звітів кандидатів, включно
із 2,5 млн грн вартості виборчої
застави. Дані щодо кількості осіб,
які проголосували за кандидата відповідно до веб-сайту ЦВК
(коли було підраховано 97,10%
бюлетенів). Сергія Таруту й
Олександра Мороза, на підтримку яких значно вплинули публічні
заяви про відмову від балотування, не враховували.

Найбільше порушень
виборчого законодавства у день виборів
зафіксовано у
Дніпропетровській
області
Найбільша кількість порушень виборчого законодавства у
день виборів зафіксована у Дніпропетровській області. Про це
повідомив голова Національної
поліції України Сергій Князєв під
час спільного брифінгу голови
Центральної виборчої комісії та
Міністра внутрішніх справ щодо
забезпечення законності та правопорядку на виборчих дільницях.
«Лідером реєстрації правопорушень є Дніпропетровська область, де було зареєстровано 16»,
- зазначив Князєв.
На другому місці - Донецька
область – 7, за нею - Вінницька
– 5, потім Чернігівська та Харківська – по 4, Черкаська – 3.
Голова Нацполіції повідомив,
що серед повідомлень про порушення виборчого законодавства
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було зафіксовано: незаконну агітацію – 140 повідомлень, фотографування бюлетенів – 149, підкуп виборців – 54, пошкодження
бюлетенів – 38, неправдиві повідомлення щодо замінування – 18,
спроба винести бюлетені з дільниці – 13 повідомлень.
На дільничних комісіях у день
виборів, 31 березня, несли службу 39,9 тисяч поліцейських, на
окружних виборчих комісіях –
518. Крім того, до цілодобового
чергування було залучено більше
8,2 тисяч нацгвардійців, 1,8 тисяч
працівників міграційної служби і
30 тисяч – ДСНС. У посиленому
режимі працювали прикордонники. «Практично за добу оформлено 100 адміністративних та
4 кримінальних проваджень за
незаконне пересікання кордону,
затримано 6 осіб. Обґрунтовано
відмовлено в пропуску 87 іноземцям. Виявлено 25 одиниць зброї.
До роботи залучалось 7 тисяч
прикордонників»,повідомив
глава Державної прикордонної
служби Петро Цигикал.
unn.com.ua
tsn.ua

Скандали на виборах
Президента України
2019
Під час президентських виборів 31 березня спостерігачі
Комітету виборців України зафіксували низку фактів «протестного голосування». Про це
розповів гендиректор КВУ Олексій Кошель.
«Наприклад: у Хмельницькій
області зафіксовано три факти
псування виборчих бюлетенів,
коли виборці показово псували
бюлетені, розривали їх і, таким
чином, виявляли свій протест. У
Черкаській області виборець не
дочекався черги до виборчої кабінки - розірвав бюлетень і пішов
додому», - заявив Кошель.
За його словами, на одній з
виборчих дільниць Закарпаття
представники КВУ зафіксували
випадок, коли через весь бюлетень було зроблено великого написа «Всіх розстріляти, крім кандидата...».
«Такого протестного голосування ми зустрічали досить багато, коли виборці викреслювали
прізвища кандидатів, коли вказували ряд знаків мінус, коли розписували бюлетені в протестний
настрій», - уточнив гендиректор
КВУ.

ОПОРА не зафіксувала
підкупу виборців
жодним з кандидатів
Під час виборів не було зафіксовано передачі грошей за голос
з боку кандидатів в Президенти
України.
Про це повідомила Голова
Правління Громадянської мережі
ОПОРА Ольга Айвазовська.
«Нашій організації не вдалося
зафіксувати факту передачі грошей за голос з боку жодного з
кандидатів», - сказала координатор ОПОРИ.
Вона зазначила, що в день голосування процедурних правопорушень було набагато менше,
аніж у 2014 році. За її словами,
це відбувалося завдяки мобілізації виборців та великій кількості
членів комісії.
ukrinform.ua
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Запуск "Востока" намечался в
декабре 1960 года! Но его старту
помешал трагический случай: 24
октября 1960 года на космодроме
Байконур прямо на старте взорвалась заправленная топливом
военная ракета Р-16. Погибли 78 человек. Большинство из них сгорели
заживо. Расследование
Госкомиссией этой трагедии и отодвинуло запуск
человека в космос на второй план.
Первым человеком в
космосе мог стать Герман
Титов. В первом отряде
космонавтов обозначились два лидера – Титов
и Гагарин. Комиссия
утвердила Гагарина. Титов стал дублером. Был
также и запасной космонавт – Григорий Нелюбов, который так и не
попал в космос, так как
был исключен из состава отряда космонавтов за
нарушение дисциплины.
Валентин Бонадаренко, один из летчиков,
отобранных в первый отряд космонавтов, погиб
при пожаре в барокамере
буквально за несколько
дней до первого полета
в космос – 23 марта 1961
года.
Знаменитое гагаринское «Поехали!» – цитата из Диккенса. У
испытателя Марка Галлая, методиста первого отряда космонавтов, был любимый анекдот:
«Поехали! – сказал попугай, когда кошка потащила его из клетки
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за хвост», который на самом деле
пересказывает сценку из «Посмертных записок Пиквикского
клуба». И когда Галлай на тренировках давал команду «поехали»,
ребята отлично понимали, что

он имеет в виду. Вот и Гагарин
вместо уставного «Экипаж, взлетаю» сказал привычно-шуточное
«Поехали!».
Из-за сбоя в системе Гагарин
приземлился не там, где планировалось. Космонавт промахнулся на 2800 км и оказался в Сара-

товской области. Первыми, кто
встретил человека, совершившего
полет в космос, оказались жена и
дочь местного лесника.
За два дня до полета в космос
Гагарин написал супруге прощальное письмо, которое
было передано ей только
после трагической катастрофы 27 марта 1968 года.
Изначально было записано три предстартовых
обращения «первого космонавта к советскому народу». Первое было записано Юрием Гагариным,
а еще два – его дублерами
Германом Титовым и Григорием Нелюбовым. Ровно
так же было заготовлено три текста сообщения
ТАСС о первом полете
человека в космос: на случай успешного полета, на
случай поисков космонавта, а также на случай катастрофы.
Известные кадры съемки переговоров Юрия Гагарина в кабине корабля
и главного конструктора
Сергея Королева на командном пункте – это имитация, сделанная в более
поздний период. Впрочем,
упрекать в этом участников исторического события вряд ли стоит – в момент
реального старта им было просто
не до этого. Позже недостающую
хронику решили воссоздать, попросив Гагарина и Королева повторять те же слова, что были сказаны ими 12 апреля 1961 года.
На космических кораблях

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в
мире, совершившим полет в космическое пространство. Кажется, что мы знаем о нем абсолютно все – из книг, учебников, фильмов. Биография Гагарина расписана едва ли не по минутам. Тем
не менее остались интересные факты, которые до сих не так
широко известны.

«Восток» не была предусмотрена посадка космонавтов внутри
спускаемого аппарата: на высоте 1500 метров пилот катапультировался. Связано это было с
тем, что на «Востоках» не было
двигателей мягкой посадки, которые обеспечивают безопасное
приземление. Кроме того, специалисты опасались «заваривания»
люка под воздействием высокой
температуры в плотных слоях атмосферы.
Однако из-за посадки вне корабля Международная аэронавтическая федерация отказывалась
регистрировать рекордный полет
Гагарина. И тогда советские представители слукавили, объявив,
что первый космонавт приземлился в кабине. Фактические обстоятельства посадки СССР официально признал только в 1964
году.
По приглашению правительств
и общественных организаций
Юрий Гагарин посетил почти три
десятка стран. И куда бы он ни
приезжал, люди, позабыв все свои
дела, выстраивались колоннами
вдоль дороги, где должен был
проследовать кортеж, бежали за
ним, смеялись от счастья, пытались пожать руку первому космо-

навту, взять у него автограф или
просто оказаться рядом. Как-то
космонавт признался, что возит
с собой горсть запасных пуговиц:
поклонницы при встрече норовили не только расцеловать героя,
но и прихватить что-нибудь на
память, поэтому приходилось постоянно чинить мундир.
Во время визита Юрия Гагарина в Англию в вестибюль Букингемского дворца даже выкатили
коляску с годовалым принцем Эндрю, чтобы, по словам королевы,
и он, когда вырастет, мог сказать, что видел живую легенду. Не
знающий всех тонкостей этикета
Гагарин умудрился во время традиционного чаепития съесть лимон из чашки. Елизавета II, чтобы
не ставить гостя в неловкое положение, последовала его примеру,
чем создала прецедент. Королева
проглотила лимон, не поморщившись, и произнесла: «Великолепно!».
Первый космонавт погиб в
авиакатастрофе 27 марта 1968
года, выполняя учебный полет со
своим инструктором Владимиром
Серегиным на истребителе МиГ15УТИ. Окончательной версии
гибели до сих пор нет.
dialog.ua

То и дело появляются тревожные сообщения, дескать совсем скоро планета
Нибиру приблизится к Земле и уничтожит наш мир в привычном его виде. Так
ли это? И что такое Нибиру?
В декабре 2011 года NASA подтвердило
открытие первой планеты, находящейся в
зоне звезды, похожей на наше Солнце. Планету назвали Кеплер-22b. Ее радиус в 2,5
раза больше радиуса Земли, а сама она вращается внутри зоны, пригодной для жизни.
Ученые не знают точно состава планеты,
но само это открытие еще на шаг приблизило нас к открытию близнеца Земли.

Первые внесолнечные планеты были обнаружены в 1992 году. Это были несколько маленьких планет вокруг пульсара. Но
только в 1995 году была открыта большая
планета, вращающаяся вокруг соседней
звезды Пегас 51. В мае 2012 года уже насчитывалось 770 внесолнечных планет.

Весной 2017 ученые получили сигнал от
космического зонда Cassini, который приблизился на рекордно близкое расстояние
к Сатурну и сделал много фотографий. В
наилучшем качестве фотографии колец
Сатурна демонстрировали элементы размером до 150 метров в диаметре.

Темный поток, обнаруженный в 2008

году, больше напоминает загадку. Части материи вселенной движутся на очень большой скорости по какому-то общему маршруту, что невозможно объяснить с точки
зрения гравитации. Наблюдая за большими
скоплениями галактик, ученые обнаружили более 700 скоплений, быстро движущихся к отдаленной точке вселенной. По
мнению астрофизиков, причиной возникновения темного потока может служить
воздействие массы, которая в настоящее
время находится за пределами видимой части Вселенной.

В 2011 году NASA сделало заявление о
том, что существуют доказательства наличия воды на Марсе. Появились снимки, на
которых изображена жидкость, текущая по
скалистому пейзажу. Ученые предполагают, что это потоки соленой воды, которая
появилась в результате таяния ледников в
теплый период на планете. Уже существовали знаки того, что на Марсе была вода,
но это первый раз, когда были предъявлены
такие доказательства.

9 октября 2009 года луноход НАСА
LCROSS обнаружил воду в холодном, постоянно темном кратере на юге спутника.
Поверхность Луны подвергалась бомбардировке кометами с момента ее формирования, а, как известно, ядра комет состоят
большей частью изо льда. Соответственно
в результате часть этого льда могла остаться на поверхности нашего спутника.

В начале 2017 ученые открыли в системе TRAPPIST-1 7 планет, на которых потенциально может существовать жизнь.
Каждая из них размером как и наша, и
условия там подходят для существования
жизни – там достаточно света и тепла для
того, чтобы была вода и атмосфера.
Однако исследователи считают, что наиболее комфортные условия для жизни только на трех планетах.
fakty.com.ua

Впервые планета Нибиру упоминается в древнем вавилонском эпосе, который
датируется примерно XII веком до нашей
эры. Ни одно поколение астрологов и уфологов называют Нибуру не иначе как планетой-убийцей, которая может столкнуться с
Землей и погубить ее. Даты «конца света»
называют разные. На этот раз объявлено,
что это произойдет в конце апреля. «Нибиру — таинственная планета Х, чья орбита в
перигелии пересекает Солнечную систему
между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет.
На планете живут сверхразумные существа
— рептилоиды, которые безуспешно пытаются захватить Землю», — именно так пишут о планете сторонники теории о существовании Нибиру, ссылаясь все при этом на
календарь майя, в котором якобы написано,
что «Нибиру закроет Солнце и погрузит
Землю в глубокую ночь», что вызовет оледенение нашей планеты и смерть на ней всего
живого.
Официально существование планеты
нигде не зафиксировано - ее вычислили математическим путем, но физически ни один
астроном ее пока не видел. Согласно исследованию ученных, Нибиру может иметь
гигантские размеры, которые превышают
размеры Солнца в сотни тысяч раз.
Ученые говорят, что, если бы Нибиру
приближалось к Земле, этот факт давно
уже был бы установлен. Так что, по словам
ученых, угрозы столкновения Нибиру с Землей нет - все это простые выдумки людей,
распространяющих слухи о конце света.

«ВІСНИК

Вчені спростували міф про
те, що солодке приносить полегшення від моральних страждань.
Більш того, солодощі можуть ці
страждання посилити. Існує стійке поняття «втішне харчування»,
яким позначають вплив випічки і
інших солодощів з великою кількістю цукру на настрій людини.
Багато людей заїдають солодким якісь неприємності в своєму житті, адже вважається, що
через збільшення рівня цукру в
крові настрій теж підвищується.
Однак, тепер вчені довели, що
цукрова розрада є не більше, ніж
міфом. Вони підкреслюють, що
ніяких наукових доказів здатності
солодощів впливати на настрій не
існує.
Експерти провели метааналіз
131 дослідження, яке показало,
що торти, тістечка і морозиво не
тільки не підвищують настрої,
але і змушують людей відчувати
себе спустошеними і менш зосередженими всього через годину
після їх прийому. Отже, поганий
настрій не варто заїдати випічкою, оскільки ніякого полегшення страждань людина не відчує,
а самі ці страждання тільки посиляться вже дуже швидко. Це
дослідження проводилося вченими з Університету Гумбольдта
в Берліні, яким допомагали їхні
колеги з університетів Уорвіка і
Ланкастера в Великобританії.
Відзначимо, що до останнього
часу в науці ведуться суперечки
про вплив цукру і в цілому вуглеводів на настрій. Жертви депресії або сезонних афективних
розладів проходять через солодке
самолікування. Вважається, що
цукор сприяє виділенню нейротрансмітерів, що підвищують
настрій. Однак, надмірне вживання вуглеводів негативно впливає
на психіку.

Икота в большинстве случаев
— безобидное явление, к тому же
она быстро проходит. Считается,
что икота длится от 5 до 20 минут
и не имеет никаких последствий
для организма. Правда, в редких случаях бывает так, что она
продолжается непрерывно до нескольких суток.
Если вам сильно досаждают
приступы икоты, а обычная задержка дыхания не помогает, попробуйте эти способы.
Способ 1. Насыпьте на язык
половину столовой ложки соли
и попробуйте ее проглотить.
Скорее всего, одним глотком вы
не ограничитесь. Продолжайте
делать глотательные движения,
пока не избавитесь от вкуса соли
во рту.
Способ 2. Зажмите пальцами
нос и начинайте вращать тело по
часовой стрелке. При этом пойте
вслух любую песенку, повторите
ее 5 раз. Затем вращайтесь в другую сторону и тоже пойте песню.
Способ 3. Если вы сидите или
стоите — лягте, полежите хотя бы
пару минут. Затем резко вскочите
на ноги. Если же приступ икоты
застал вас в лежачем положении,
то вам, наоборот, надо постоять, а
потом резко лечь.

Способ 4. Как только вы чувствуете, что вот-вот икнете, начинайте кашлять. Повторите так 3-4
раза. Икота должна пройти. Как
вариант, вместо кашля вы можете
громко крикнуть.
Способ 5. Если рядом с вами
кто-то находится, попросите этого человека, чтобы он вас пощекотал. Причем чем больше вы
боитесь щекотки, тем эффективнее будет этот метод. Если же вы
нечувствительны к щекотке, попросите человека, чтобы он вас
напугал.
Способ 6. Наберите в рот воду,
но не глотайте ее. Потяните мочки ушей вниз, при этом запрокиньте голову назад. И только
после этого проглотите воду.
Способ 7. Сделайте глубокие
вдох-выдох, затем опять вдохните глубоко и высуньте язык, при
этом заткните уши пальцами.
Задержите дыхание не 30-40 секунд. При необходимости повторите.
Способ 8. Если у вас под рукой имеется лимон, отрежьте ломтик и начните его посасывать.
Яркий вкус лимона создаст для
вкусовых рецепторов своего рода
стресс — икота должна пройти.
Способ 9. Возьмите в зубы
карандаш — так, чтобы он располагался между зубов горизонтально. Затем возьмите стакан с
водой и отпейте пару глотков, не
вынимая карандаш изо рта.
Способ 10. Возьмите зубочистку, разломите ее на 2 части,
одну часть бросьте в стакан с
водой. Начинайте пить эту воду,
следя за зубочисткой и стараясь
ее не проглотить. Фокус в том,
что, концентрируя свое внимание на чем-то, мы избавляемся от
икоты.

Верующие люди считают,
что молитва может помочь в
любой ситуации, и многим она
действительно помогает. В
чем же природа этого явления
и какие процессы происходят в
человеческом организме во время чтения молитвы?

никак нельзя заподозрить в мистицизме, некоторым своим пациентам советовал обратиться
к священнику, чтобы облегчить
душевный недуг.
Изучать воздействие молитвы на человеческий организм
стали недавно, и заинтересовали эти исследования не только
отечественных, но и зарубежных
ученых. Оказалось, что молитва
влияет на организм на генетическом уровне и оказывает физическое воздействие на разные его
функции. Например, на метаболизм или выработку инсулина.
Однако, несмотря на факты, свидетельствующие о благотворном
влиянии молитвы на человека,
объяснить этот процесс ученые
пока не могут.
Психиатры считают, что к
нормализации многих процессов
в организме приводит именно
то, что молящийся человек полностью сосредоточен на общении
с высшими силами. Другими словами, в этот момент он перестает думать о своей болезни, а это
способствует разрушению патологических связей между нейронами мозга. Порой это приводит
к полному выздоровлению даже
неизлечимых больных. Правда,
помочь молитва может только в
том случае, если человек верит
и молится по-настоящему, от чистого сердца, иначе лечебного эффекта не будет.
Как действует мольба?
С точки зрения психиатрии,
молитва – это новый взгляд на
себя, на свою жизнь, отрешение
от земных забот. Любая молитва
является, по сути, медитацией.
Как и человеческая речь, она
состоит из звуков различной высоты. Исследователи провели ряд
экспериментов, в которых принимали участие монахи-францисканцы и тибетские монахи.
Работу их мозга просканировали
до и во время молитвы. Оказалось, что слова, обращенные к
высшим силам, словно «отключали» мыслительные процессы
и способность анализировать, но
при этом мозг продолжал активно воспринимать информацию.
Как показала энцефалограмма, во время молитвы активность
мозга и его частота снижались
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Однако, несмотря на столь
оптимистичные выводы, медики
все же считают, что лечить недуги одной только молитвой опасно.
Пока этот феномен полностью не
изучен, лучше все же находиться
под наблюдением врача и параллельно с «молитвотерапией» принимать традиционное лечение.
Молитва на всякую немощь
Владыко Вседержителю, врачу
душ и телес, смиряяй и возносяй,
наказуяй и паки исцеляяй; брата
нашего (имя) немощетвующа посети милостию Твоею, простри
мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, воз-

ставляй от одра и немощи, запрети духу немощи, остави от него
всяку язву, всяку болезнь, всяку
рану, всяку огневицу и трясавицу.
И аще есть в нем согрешение или
беззаконие, ослаби, остави, прости, Твоего ради человеколюбия.
К кому обращаться с молитвой
Об избавлении от болезней – к
целителю Пантелеимону.
О желании вступить в брак – к
Деве Марии.
О желании иметь детей – к
святым Захарии и Елизавете.
О возвращении потерянных
или похищенных детей – к архангелу Михаилу.
О наставлении детей на правильный путь – к Серафиму Саровскому.
Об укрощении гнева – к Ефрему Сирину.
О спасении души и защите от
бандитов и грабителей – к Николаю Чудотворцу.
napensii.ua

Здорове харчування - це
не тільки вибір корисних
продуктів, але і правильне вживання. Невідповідне поєднання
харчових компонентів зводить нанівець користь навіть
якісних продуктів.
Фахівці в галузі харчування
назвали комбінації продуктів,
які
погано
засвоюються.
Рекомендуємо уникати їх у
своєму меню.
Молитва как лекарство.
Мы привыкли объяснять все
происходящее с рациональной
точки зрения, но не все, что существует в мире, можно уложить
в эту схему. Например, многим
врачам известен феномен, когда
после молитвы нормализуется
душевное состояние, исчезают
симптомы многих заболеваний.
Еще академик и психиатр Владимир Бехтерев, которого уж

в десятки раз. И если во время
бодрствования мозг генерирует
биотоки с частотой 8-30 герц, во
время молитвы ритм биотоков
замедлялся до трех герц. Самое
удивительное, что с такой же частотой работает сознание младенца. Эти процессы происходили в
мозгу независимо от того, какую
молитву читал человек – православную, католическую или мусульманскую.

Кава і житній хліб. Дієтологи
наголошують, що кофеїн в такій
комбінації не дасть засвоїтися корисним речовинам з хлібу в організмі, - краще вживати їх окремо.
Сендвіч з смаженим сиром.
Багато людей балують себе таким
сніданком, але фахівці стверджують: ця страва погано засвоюється. За їхніми словами, з цієї
комбінації в шлунку виявиться
перетравленим тільки білок (сир).
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Крохмаль з сендвіча, будучи неперетравленим, може посприяти
утворенню потенційно токсичних
для організму речовин.
Омлет з беконом і сиром.
Ця страва поєднує в собі відразу
кілька видів білкової їжі - для нормального засвоєння занадто багато. Замість такого варіанту важкого сніданку краще обмежитися
просто омлетом з зеленню.
Макарони і помідори. Здавалося б, паста і томати - класика
жанру італійської кухні. Але вчені вказують на те, що помідори
погано поєднуються з крохмалистою їжею через вміст цілого букету кислот, що перешкоджають

засвоєнню крохмалю. Якщо до
макаронів з томатами додати ще
й сир, травлення майже напевно
виявиться порушеним.
Каші або хліб з варенням. Що
міститься в варення цукор в поєднанні з білками і крохмалем (компоненти хліба і каш) легко викликає у шлунку бродіння. Якщо
в шлунково-кишковому тракті
присутні і інші продукти, наслідки бродильного процесу можуть
виявитися непередбачуваними.
zdorovia.com.ua

Лучшим помощником, в этом
вопросе является сладкий чай
– жидкость справиться с обезвоживанием, а глюкоза подарит
энергию. При пониженном артериальном давлении нужно
выпить чашку кофе. Недаром
многие обезболивающие средства
содержат кофеин.
Полезным будет и имбирный
чай, который восстанавливает
тонус сосудов и улучшает кровообращение.
Сочные фрукты, ягоды или
арбуз (в жаркое время года), прекрасно восполняют потерю жидкости и минеральных веществ.
Орехи и семечки содержат
магний (тоже часто присутствует
в составе болеутоляющих и успокаивающих средств), который
улучшает кровообращение, способствует нормализации артериального давления, кровь и кислород больше поступают в клетки
мозга, уменьшая головную боль.
Цельнозерновые крупы, а
также хлеб из муки грубого помола содержат большое количество витаминов группы В, а они,
в свою очередь, положительно
влияют на состояние нервной
системы, помогают бороться с
переутомлением и стрессом, которые зачастую и провоцируют
головную боль.
rz.com.ua

10

«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 13-14

12 КВІТНЯ

2019 р.

Гречка.
Налить в кастрюлю воду и поставить ее на
огонь. Пока вода закипает, гречку можно успеть
перебрать (если нужно). И промыть. Закипевшую воду посолить. И высыпать в кастрюлю всю
гречку (для того чтобы она стала еще вкусней,
ее можно выложить на сухую сковороду и прокалить, разогрев, чтобы вся лишняя влага ушла, но
если времени на эти манипуляции у вас нет, то
можно поступить проще). Варить гречку на среднем огне около 7−10 минут, а вот дальше нужно быть внимательней: наступит момент, когда
воды над гречкой останется уже совсем немного.
Возьмите 60 гр масла, положите в кастрюлю, перемешайте, убавьте огонь до минимума. Теперь
осталось варить гречку под крышкой до полной
готовности.

минимума. Чтобы рис был более рассыпчатый,
добавить в кипящую воду 1 ст. ложку лимонного сока или несколько ложек холодного молока.
Плотно закрыть кастрюлю крышкой, варить на
медленном огне, пока не испарится вся жидкость. Таким способом рис варится минут 15−20.
Перловка.
Для начала нужно хорошо промыть крупу
до максимальной прозрачности воды. Залить ее
водой в следующей пропорции: на стакан перловки — один литр воды. Время замачивания
составляет 10−12 часов. Однако его можно и
уменьшить до 3−4 часов. Промыть разбухшую
крупу и залить ее водой из расчета 2 л жидкости
на стакан перловки. Важный нюанс: вода должна быть холодной, даже ледяной. Довести крупу
до кипения и варить на небольшом огне 45−60

Овсяная каша.
Отмерить необходимое количество овсяных
хлопьев и воды/молока для варки. Поставить кастрюлю на большой огонь и довести воду (молоко)
до кипения, после чего добавить соль (щепотку),
сахар (по вкусу, в зависимости от того, насколько сладкую кашу вы любите) и овсяные хлопья.
Убавить огонь, чтобы вода (молоко) сильно не
кипела и, постоянно помешивая ложкой, варить
овсянку 5−10 минут. Когда овсянка будет готова,
отставить кастрюлю с огня, накрыть ее крышкой
и дать настояться несколько минут. По желанию,
перед подачей к столу, можно добавить в сваренную овсянку кусочек сливочного масла, а также
ягоды, сухофрукты или орехи.
Рис.
Промыть рис и всыпать его в кастрюлю, залить его необходимым количеством воды. Добавить соль по вкусу и 50 г сливочного масла,
довести до кипения, затем уменьшить огонь до

минут. Снять кастрюлю с плиты, хорошо укутать
ее теплым одеялом или полотенцем и оставить в
таком виде на полчаса. За это время крупа станет
нежнее.
Кус-кус.
Высыпать в кастрюлю и залить горячей водой,
желательно только что закипевшей. Затем накрыть кастрюлю плотной крышкой и дать постоять 5−7 минут. После этого добавить сливочное
масло и аккуратно взбить кус-кус вилкой, чтобы
он получился рассыпчатым.
Булгур.
Предварительно подготовленную крупу поместить в большую кастрюлю и залить водой.
Кастрюлю поместить на уже разогретую конфорку. Варить 15−20 минут под закрытой крышкой
на слабом огне, не размешивая. Вся вода должна
выпариться.В готовый булгур добавить сливочное масло.
Приятного аппетита!

■ Часто бывает, что вы сварили макароны и часть из них надо оставить
на потом. Чтобы они не слипались в
неаппетитный ком, залейте в кастрюлю с макаронами немного растительного масла и встряхните ее. Макароны
смажутся маслом и не будут слипаться,
их будет легче делить, перекладывать,
разогревать и т.д.
■ Вкус чая намного лучше, если
сахар добавлять, когда заварка полностью заварилась. Кроме того, никогда не заваривайте чай кипятком! Это
тоже сильно портит вкус напитка.
■ Вместо дюбеля можно использовать кусочек карандаша.
■ Открутить колпачок на тюбике
клея поможет прищепка.
■ Перед «земляными работами» поскребите ногтями кусочек мыла.
Их тогда очень легко отчистить. Можно руки полностью намыливать
чуть влажным мылом, их потом будет легко отмыть.
■ Во время мытья волос никогда не лейте шампунь прямо на голову! Налейте его в руку, а потом хорошенько разотрите между ладонями.
Во-первых, так вы сможете нанести его максимально равномерно, а вовторых, шампунь разогреется, будет лучше пениться и, соответственно, промывать волосы. Если в ванной комнате холодно – разогрейте
бутылочку: бросьте ее в ванну, пока набирается вода, или просто положите под ноги во время душа.
■ Поставь деревянную ложку на кастрюлю с кипящим супом или бульоном — ничего не выльется!
■ Быстро избавиться от запаха чеснока на руках можно, если потереть их ложкой из нержавеющей стали под струей холодной воды.
■ Скорлупу от сваренных вкрутую яиц можно использовать для чистки ваз и бутылок. Бросьте кусочки скорлупы внутрь, капните туда же
средства для мытья посуды, добавьте немного воды и хорошенько встряхните.
■ Соду можно использовать в качестве освежителя для белья. Поставьте открытую коробку в шкаф, где хранятся простыни и полотенца,
и избавитесь от запаха затхлости.
■ Кожица цитрусовых с небольшим количеством соли прекрасно
ототрет пятна на кофейных чашках.
■ Лимонный сок – прекрасная замена отбеливателю. Добавьте при
стирке от 1/4 до 1/2 чашки лимонного сока в воду и вернете потускневшему белью яркий, свежий вид.
lady.tut.by
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продам

Уважаемые любители бильярда! Все мы знаем, неоднократно видели, как играют профессиональные игроки. При этом большинство из
нас играет от случая к случаю, хотя турнирная борьба интересна всем.
Сыграть с новым соперником, узнать кто сильнее, удачливее…
Вот поэтому мы хотим привлечь всех любителей бильярда к
участию в турнирах. Даже если вы еще ни разу не решались поучаствовать в проводимых турнирах, то теперь не упустите свой шанс.
Мы приглашаем вас поучаствовать в турнирах для начинающих бильярдистов. Уверены, вам обязательно понравится, и вы станете постоянным участником всех последующих бильярдных мероприятий.
Бильярд – это не только увлекательный вид спорта, это еще и новые
интересные знакомства, содержательное времяпрепровождение и масса положительных эмоций.
Заявить о своем желании поучаствовать, вы можете предварительно зарегистрировавшись и связавшись с нами. С нетерпением ждем!
В. КОРНЕЕВ.

куплю
ЗАВОД купит Мед, воск постоянно, 099-371-00-31.
Куплю ВОСК, МЕД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, обмен ВОЩИНЫ, 050-704-33-18.
Закупаем КСР, ДОРЕЗ. 099-011-98-55.
Куплю КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.
Закупка МЕДА, ВОСКА,
МЕРВЫ. Обмен ВОЩИНЫ.
Продажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ

Куплю КОРОВ,
БЫКОВ, ТЕЛОК,
ЛОШАДЕЙ.
095-512-38-39,
098-389-73-47

099-097-91-78, 097-782-69-86.

услуги
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
ДВЕРИ входные и
межкомнатные.
099-976-94-33
Изготовление,
перетяжка, ремонт
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.

ТЕПЛЫЙ КРЕДИТ:
Котлы
ОКНА
утепление фасадов

050-591-86-25

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Установка, ремонт. 066-718-79-40.
ПЕРЕВОЗКА МЕБЕЛИ и других грузов по поселку, району, Украине. Бус фургон. 050-296-98-90.

ДОМ, 066-052-77-07.
ДОМ, цена - 8000, торг уместен, 066-389-93-45.
газифицированный ДОМ, Новоайдар, ул. Лесная, хозпостройки, гараж, огород, 099-080-28-68.
ДОМ,
с.
Денежниково,
050-108-36-33, 099-017-33-24.
двухкомнатную КВАРТИРУ,
кв. Шевченко, 066-139-30-72.
двухкомнатную КВАРТИРУ,
центр поселка, 066-567-71-74.
двухкомнатную КВАРТИРУ в
центре Новоайдара, 095-421-42-04,
095-880-29-01.
трехкомнатную
КВАРТИРУ, пер. Комсомольский, 2/1
(напротив паспортного стола),
099-026-92-35.
трехкомнатную
КВАРТИРУ со всеми удобствами, ул. Коваленко, сарай, гараж, подвал,
095-158-86-17.
ТРАКТОР ЮМЗ, КУЛЬТИВАТОР навесной, ГАЗ-53 самосвал,
ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ-24 в сборе с
коробкой, 050-043-95-79.
ТРАКТОР
МТЗ-80,
066-639-74-13.
ВАЗ-2107, 050-857-58-51.
новую
ИНВАЛИДНУЮ
КОЛЯСКУ,
с.
Волкодаево,
066-620-01-93.
суточных ЦЫПЛЯТ, «Кучинская», «Юбилейная», 066-159-59-40,
066-414-57-43.
ТЕЛКУ на молоко, 050-613-71-99.
ТЕЛОК, 095-910-69-89.
КУКУРУЗУ,
4
грн/кг,
050-297-00-97.
ЯЧМЕНЬ, 050-231-89-12.
СЕНО луговое, в тюках, 1,80
грн./кг, самовывоз, 066-137-79-93.
ПЧЕЛОМАТКИ, украинская,
степная, итальянка, цена - 250
грн., 066-298-50-85.
ПЧЕЛОСЕМЬИ, 095-452-72-29.

СЕМЕНА

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

Магазин «Урожай»
г. Старобельск, ул. Кирова, 43/а,
в районе монастыря (бывшая ВЧ)
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

СЕМЕНА КОРМОВЫХ
ТРАВ:
люцерна, эспарцет,
суданка, клевер, кострец
и т.д.;
сидераты, медоносы.
Гибриды подсолнечника,
кукурузы и др. культур.
Тел. 099-503-69-17
067-689-27-26

На территории Украины, в т.ч. в Новоайдарском районе, с
01.04.2019 г. по 30.04.2019 г. проводится профилактическая операция «Месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ». Лица, сдавшие вышеуказанные предметы, которые
хранились незаконно, освобождаются от уголовной и административной ответственности.
Контактные тел.: 066-974-47-70; дежурная часть: 099-054-03-42.
С. ТИХАНОВ, старший инспектор по контролю за оборотом
оружия в сфере разрешительной системы сектора превенции
Новоайдарского отдела полиции, майор полиции.

помним...
10 лет светлой памяти
КАРГИНА Сергея Сергеевича
(07.05.1957 – 11.04.2009)
Спокойно спи… Ты в памяти навечно. Живешь в сердцах ты наших навсегда. Как горько знать, что жизнь
не бесконечна, и что теперь пришла
твоя пора…
Жена, дети, внуки.

12 апреля исполнился 1 год,
как нет с нами
СУХОМЛИН Ольги Викторовны.
Любовью, милосердием, теплом
Согрела обездоленные души,
И память светлую о ней пусть не
потушит
Бесчисленная череда времен.
Муж, сын, родные.

04.04. 2019 года ушел из жизни
КУЗНЕЦОВ
Владимир Иванович.
Для
чернобыльца-ликвидатора
жизнь после аварии на ЧАЭС была
борьбой со смертью.
Преклоняемся перед твоей силой
духа в борьбе с тяжелой болезнью
и великой верой в жизнь. Не смогли
мы тебя спасти. В памяти и сердцах наших ты всегда рядом, всегда
с нами.
Царствие небесное и вечный покой
твоей душе.
С глубокой скорбью и любовью –
жена, сын, невестка, близкие, друзья, соседи.
Выражаем искренние соболезнования Кузнецовой Валентине
Григорьевне по поводу невосполнимой утраты - смерти мужа
КУЗНЕЦОВА Владимира Ивановича.
Смерть приходит незаметно, неожиданно совсем, было все благополучно, но тогда, а не теперь. Вдруг не стало человека, был мгновение - и нет. И лишь в памяти он близких навсегда оставит
след...
Районный совет ветеранов, Союз ветеранов Афганистана.
Общественная организация «Инвалидов-ветеранов Чернобыля»
Новоайдарского района глубоко скорбит и выражает искренние
соболезнования семье умершего ликвидатора І категории
КУЗНЕЦОВА Владимира Ивановича.
Голова правления А.М. Очкур, оргкомитет организации.

www.semenatrav.com

считать
недействительным
Утерянное СВИДЕТЕЛЬСТВО
филии «Новоайдарский райавтодор» о госрегистрации тракторного
прицепа 2ПТС-4 (государственный
номер 80-48 ВЖ) считать недействительным.

Выражаем огромную благодарность председателю районной
организации ветеранов Украины А.И. Косову и заместителю Б.А.
Кравцову, коллективу отдела земгеокадастра в Новоайдарском
районе, всем родным и близким, бывшим коллегам, друзьям,
соседям, всем неравнодушным людям, оказавшим помощь в организации похорон дорогого нам человека КУЗНЕЦОВА Владимира Ивановича, поддержавшим нас и оказавшим моральную и
материальную помощь.
Низкий вам поклон.
С уважением – жена, сын.
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Наприкінці березня на базі комунального закладу
«Сєвєродонецькій обласний коледж культури і мистецтв
ім. С.С.Прокоф`єва» відбувся щорічний обласний огляд-конкурс
індивідуальної виконавської майстерності «Мистецтво і діти» серед учнів шкіл естетичного виховання та шкіл мистецтв області.
Цей конкурс – змагання найкращих та найталановитіших юних
музикантів, які залюбки присвячують свій вільний час навчанню
грі на музичних інструментах, співу.

Мета заходу - активізація дитячої музичної творчості, професійна орієнтація найбільш
обдарованих дітей, розповсюдження кращого педагогічного
досвіду роботи викладачів шкіл
естетичного виховання.
В конкурсі взяли участь кращі учні виховних закладів Луганської області, які виконували твори видатних українських
та зарубіжних композиторів.
Серед них, звичайно, були й
представники Новоайдарщини
з Новоайдарської дитячої школи
мистецтв та Школи мистецтв естетичного виховання м. Щастя.
За один насичений конкурсний день свої таланти та творчі
здібності продемонстрували й
інструменталісти, й вокалісти.

Сроки посадки лука-севка напрямую зависят от погодных условий.
Если весна ранняя и теплая, то
высаживать севок можно и в
конце апреля, а если холодная,
то необходимо подождать, пока
земля прогреется на глубину
пальца.
В непрогретую землю (температура ниже 12ºС) сажать лук не
имеет никакого смысла, так как
он пойдет в стрелку. Но и запаздывать с посадкой тоже нельзя,
особенно если весна теплая и
сухая.
Это может привести к тому,
что сначала у растения будет
усиленно развиваться зеленое
перо, а корневая система начнет
отставать в своем развитии, а затем
уже из-за нехватки влаги и высокой
температуры зелень лука приостановит свой рост, но образовавшиеся
луковицы все равно будут медленно
развиваться и останутся мелкими.
Так что известная всем поговорка
«Бросишь в грязь — будешь князь» в
полной мере относится и к луку тоже.
Только можно еще уточнить — в теплую грязь.
Высаживаем лук-севок на приготовленные грядки рядками, предварительно рассортировав его по
размеру. Так, севок диаметром до 1
см сажаем на расстоянии 4-5 см друг

Звичайно, як і кожному
конкурсу, цим музичним
змаганням передувала неабияка підготовка. Вибір
репертуару, відбірковий
тур на рівні школи та району, титанічна робота не
тільки над ідеальним звучанням та виконанням, а
й над артистизмом.
Будь-який конкурс –
випробовування на міцність, на вміння тримати
себе в руках. Тож важко
було не тільки викладачам, які взяли на себе
відповідальність
гідно
підготувати музикантів, а
й, звичайно, юним талантам.
Деякі діти не вперше

от друга; диаметром до 1,5 см — на
расстоянии 6-8 см; диаметром до 2 см
— на расстоянии 8-10 см.
Расстояние же между рядками лучше всего взять около 20 см,

чтобы было лучше обрабатывать лук
и чтобы посадки лучше проветривались.
Посаженные луковички плотно обжимаем землей и прикрываем
сверху слоем мульчи толщиной примерно 2,5-3 см. Через неделю после
посадки могут появиться первые
всходы.

Первый раз подкормку проводим
примерно дней через 15-20 после
посадки и, желательно, разведенной
навозной жижей (1 кг навоза на 10 л

Україно-російськомовне видання
територіальних громад Новоайдарського району
Засновник і видавник: ТОВ «Вісник Новоайдарщини».
Газета видається з 20 грудня 1931 р.
Свідоцтво про реєстрацію: ЛГ № 1362-483Р видане
Головним управлінням юстиції в Луганській області 19.02.2019 р.

беруть участь в подібних заходах, а для інших, навпаки, це
був перший виступ за межами
рідної школи.
Новоайдарську дитячу школу
мистецтв представляли учень по
класу духових інструментів Михайло Можаров (викладач Володимир Веніамінович Бойков,
концертмейстер Аліна Віталіївна Полтавська), гітаристи Віталій Дяченко та Микита Пронін
(викладач Олександр Олександрович Зайцев), баяніст Ярос-

лав Гречишкін (викладач Віктор
Йосипович Мосьпан), вокалісти
Володимир Михайлюк, Поліна
Буйлова, Аліна Пігуль (викладач Валентина Іванівна Зверхановська, концертмейстер Тетяна
Михайлівна Жданова), Анастасія Шилова (викладач Наталія
Андріївна Курчицька).
За цей конкурсний день
скарбничка досягнень Новоайдарської ДШМ поповнилася
кількома дипломами. Вітаємо
дипломантів! В номінації «Ес-

воды) или птичьим пометом (1 кг помета на 15 л воды). Расход удобрения
считаем из расчета 10 л раствора на
1 кв. м.
Следующий раз такую питательную подкормку можно будет сделать недели через три.
Если вы собираетесь подкармливать лук минеральными
удобрениями, то вначале внесите
азот. Это может быть аммиачная
селитра — 10-15 г на 1 кв. м.
А через три недели будет
неплохо к азотным удобрениям
добавить калийные в таком же
количестве.
Минеральные
удобрения
можно вносить сухими, посыпав
ими грядки перед поливом или
перед дождем, или же можно
предварительно растворить их
в воде и полить грядки этим раствором.
Рыхление. Ухаживать за посадками лука можно (даже нужно) начинать еще до появления всходов, так
как в это время надо постараться не
допустить образования плотной корки земли.
Поэтому будем почаще рыхлить
почву, что поможет нам еще и избавиться от сорняков. И в дальнейшем
рыхление почвы следует проводить
регулярно, чтобы обеспечить постоянный доступ достаточного количества кислорода к корням растения.
Особенно лук нуждается в рыхлении
почвы после поливов.

Когда наши луковички достигнут
среднего размера, начинаем понемногу отгребать землю от них (разокучивать). Это делается для того, чтобы
они росли более крупными и быстрее
созревали.
Полив. Как уже говорилось выше,
лук нуждается в поливах в первой половине вегетации. В это время поливаем растения обильно и регулярно
примерно 1-2 раза в неделю (в зависимости от погоды).
В июле же, когда луковицы начинают созревать, лишняя влага уже
не нужна, поэтому поливы сначала

Головний редактор
та відповідальний
за випуск:
І. Краснощокова.
Фото і верстка:
А. Антонов.
Редакційна
колегія:
Г. Бірюкова
Б.Зеленський
О. Косов
І. Косова
Т. Новикова
О. Перов
А. Свирида

сокращаем, а затем за 2-3 недели перед уборкой лука и вообще прекращаем.
Единственное, если лето очень
жаркое и сухое, посадки можно
изредка поливать, чтобы избежать
увядания и задержки роста луковиц.

традний спів» (3-тя вікова категорія) дипломом відзначена
Поліна Буйлова, якій журі поставили оцінку 10 з 12 можливих.
В номінації «Дерев’яні духові інструменти» (1-ша вікова
категорія) диплом отримав Михайло Можаров (10, 3 бали з 12).
Також дипломантами обласного
конкурсу заслужено стали гітаристи Віталій Дяченко та Микита Пронін. Хлопці також добре
впорались з завданням, красиво зіграли та побороли
(хоча б частково) хвилювання.
Як бачимо, хлопці та
дівчата не підвели, показали гарні результати,
багато чого навчились та
довели, що новоайдарські музиканти – одні з
найсильніших та найкращих в області!
Щиро вітаємо наших
юних та напрочуд талановитих
вокалістів,
музикантів. Своєю творчістю, своїми талантами
ви робите світ гарнішим
та чарівнішим! Так тримати!
М. ТИХОНОВА.

Необходимо также не допускать
зарастания посадок лука сорняками,
так как они создают повышенную
влажность, что способствует развитию грибных заболеваний.
К тому же у лука, растущего на
непрополотых грядках, образуется
толстая сочная шейка, что затрудняет
в дальнейшем сушку лука и, соответственно, его хранение. Поэтому давайте уделим прополке лука особое
внимание.

Так как болезни легче предупредить, чем лечить, то можно провести
профилактическую обработку посадок лука против грибных заболеваний и луковой мухи.
Для этого необходимо сделать
следующий раствор: 1 чайную ложку медного купороса или хлорокиси
меди, 1 столовую ложку жидкого
мыла развести в 10 литров воды и
опрыскать листья лука.
Обработку лучше всего проводить, когда листья лука достигнут
длины 12-15 см.
В профилактических целях можно
также проводить опудривание растений и земли древесной золой, табачной пылью. Дней через 20 обработку
можно повторить.
syperdacha.ru
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