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День працівників
пожежної охорони
Дорогі працівники
пожежної охорони!
Від імені районної державної адміністрації
та районної ради прийміть найщиріші вітання з
Днем працівників пожежної охорони!
Професія пожежника об’єднує сильних духом, загартованих нелегкими випробуваннями, високопорядних людей. Важко переоцінити внесок пожежної служби, а також добровільних протипожежних формувань у
справу державної ваги – захист життя та здоров’я громадян, збереження національного багатства і довкілля від
нещадної вогняної стихії. Не вагаючись, професіоналипожежники кидаються у вогонь, щоб відвернути неми-

нучу трагедію, інколи навіть ціною власного життя.
За готовність у будь-яку хвилину прийти на допомогу, героїзм і відвагу ви здобули глибоку повагу і шану.
Сотні успішно ліквідованих пожеж і врятованих із
вогню людей – це, мабуть, найкраще підтвердження
особливої важливості та благородності вашої професії.
Спасибі вам за вірність обов’язку, за бойову готовність
у будь-який час до боротьби з великою бідою.
Бажаємо усім, хто присвятив своє життя професії
вогнеборця, життєвої енергії, незборимої волі й
стійкості духу, витримки і мужності у справі служіння
державі та народу України. Нехай злагода та достаток завжди панують у ваших оселях, а праця сторицею
повертається здоров’ям, щастям та добром.
В. о. голови районної
Голова районної
держадміністрації
ради
тетяна нОВИКОВА.
ВІКТОР МАКОГОН.

Дорогі земляки!
Щиросердно вітаю вас із Світлим Христовим Воскресінням!
Споконвіку тягнеться душа українського народу до цього свята. Адже воно символізує перемогу добра над злом, світла на темрявою, гідності
над безчестю.
Незважаючи на усі заборони минулих часів ми завжди
намагалися відсвяткувати Великдень.
Мої спогади дитинства пов’язані з бабусею. Саме
вона на Великдень пекла найсмачнішу паску, навчила мене розмальовувати писанки. А ще казала: «Допомагай слабким й старим. Бо у лиху годину знайдеться
той, хто допоможе тобі».
Нехай ці світлі дні надихають нас на добрі справи та
шляхетні вчинки.
На жаль вже понад місяць перед нами постало нове
випробування – загроза небезпечної хвороби.
Тож, ми усі маємо пам’ятати, що від нас самих, нашої
відповідальності і досвідченості залежить здоров’я
та життя близьких.
Мабуть це й є любов – коли ти робиш усе можливе, щоб твоя
родина була щаслива та здорова.
Дорогі друзі! Нагадаю, що небезпека не минула, вона може
бути поруч. Бережіть себе!
Міцного вам здоров’я, упевненості в завтрашньому дні, щасливої долі! Нехай оминають вас невдачі
та негаразди!
Бути добру!

Дорогі земляки!
Від імені районної державної
адміністрації та районної ради прийміть
найщиріші вітання з Великим Днем
Світлого Христового Воскресіння!
З нагоди великого свята Воскресіння Христового прийміть щирі вітання і побажання Божого благословення, здоров’я і добробуту! Сердечно бажаємо,
щоб переможний дух надії, радості, всепрощення і
надалі супроводжував вас і ваші родини, давав сили,
енергію, наснагу для добрих і корисних справ на добробут і процвітання нашої рідної України. Нехай
радісні Пасхальні дні покладуть благодатні початки нових перемог і звершень на вашому життєвому шляху.
Христос воскрес!
В. о. голови районної
держадміністрації
тетяна нОВИКОВА.

Голова районної
ради
ВІКТОР МАКОГОН.

Голова
Луганської
обласної
державної
адміністрації – керівник обласної військовоцивільної адміністрації Сергій ГАЙДАЙ.

Родные мои!
Сегодня по всей стране, во всех церквях и храмах, мы встречаем светлый
праздник Воскресения.
Лично для меня Пасха
всегда была самым светлым
днем в году – даже если погода при этом не радовала.
Этот праздник, прежде всего – символ победы веры
над безнадежностью, спасения над безысходностью,
добра над злом и торжество жизни над смертью.
Пусть пасхальное ликование наполняет ваши сердца, ибо Христово Воскресение – это основание жизни,
победившей смерть, порок и тление.
Пусть ваши души, как и сегодняшняя весна, вдохнут
пасхальное тепло и возродятся чистыми, теплыми, радостными мыслями и делами!
В этот день желаю каждому из вас, дорогие мои,
вкусной пасхи и крепкого здоровья! Христос Воскрес!
С уважением,
народный депутат Украины Александр ЛУКАШЕВ.

МВС і Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій
дійшли згоди щодо святкування низки релігійних свят
в умовах карантину, зокрема – Великодня.
У місцях богослужінь зможуть бути одночасно присутніми:
священик; прислужник; дяк; особи, які технічно обслуговують
богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію.
Обов’язковою умовою є носіння захисних масок чи
респіраторів усіма присутніми, крім священика.
Парафіяни зможуть відвідувати храми індивідуально по
одній-дві людини, коли богослужіння там не буде. Всі присутні
зобов'язані носити маски, а зовні не має бути черг.
Існуватиме кілька можливостей проведення обряду освячення пасок і кошиків. У містах священиків запрошуватимуть
у пекарні, на заводи або в магазини, де ті освячуватимуть паски, і всі охочі зможуть купити їх вже освяченими. У сільській
місцевості віряни зможуть виставити великодні кошики
за ворота, а священик зможе пройти вулицями і освятити їх.
МВС наголошує, що в разі спроб вірян відвідувати церкву, поліцейські патрулі «толерантно роз'яснюватимуть
необхідність виконання цих правил».
Інтерфакс-Україна.
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На брифінгу для місцевих ЗМІ, що відбувся 9 квітня, начальник Новоайдарського відділу обслуговування
громадян Старобільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області Валентина Зражаєва та начальник Новоайдарського відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій
Старобільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області Ірина Андрушко
висвітлили найактуальніші питання роботи УПФ на даний момент.
Як зауважила Валентина Зражаєва, починаючи з 2004 року, система Пенсійного фонду знаходиться в реформах. Все це потребує професіоналізму та готовності працювати. Часто і понаднормово. Та
колектив Новоайдарського відділу ПФУ завжди готовий йти назустріч людям.
«І на період карантину ми обмежили кількість відвідувачів, але ніколи не відмовляємо людям у
допомозі, - додала Ірина Андрушко. – Вимоги карантину ми не порушуємо та невідкладні справи
вирішуємо не тільки онлайн та дистанційно, але й особисто».

Тож, на яких питаннях зупинилися докладно на
брифінгу.
У квітні 2020 року відбулися декілька істотних змін
в ПФУ – пенсіонери отримають додаткові пенсійні
виплати.
Начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсії Ірина Андрушко проінформувала,
що відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої
статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» органи Пенсійного
фонду, починаючи з 2018 року, щороку з 1 квітня без
додаткового звернення особи проводять перерахунок
пенсії тим особам, які після призначення (перерахунку) пенсії продовжували працювати та на 1 березня
року, в якому здійснюється перерахунок, набули права
на проведення перерахунку, передбаченого абзацами
першим – третім цієї частини, на найбільш вигідних
умовах для пенсіонера:
- з урахуванням лише страхового стажу;
- з урахуванням страхового стажу та заробітної
плати.

На сьогодні експрес-тестування є найшвидшим
способом виявлення захворювання і, на одностайну думку фахівців, ефективним методом стримування епідемії. Це високочутливі тести для первинної
діагностики. Вони дозволяють медикам лише за 15
хвилин діагностувати вірус і ізолювати його носіїв,
щоб запобігти поширенню COVID-19, – розповіла
Наталія Ємченко, член Наглядової ради Фонду.
Передача тестів керівництву Луганської області
відбулася в Сєвєродонецьку, після чого вони були
розподілені між 20 обласними державними установами
охорони здоров’я Луганщини, де лікарі будуть проводити тестування відповідно до протоколу. Експрес-тести
полегшать роботу лікарів. А у першу чергу експрес-тести дозволять в рази зменшити ризики для медиків, які
транспортуватимуть хворих у лікарні, бо вони будуть
підготовлені. Тести, надані Фондом Ріната Ахметова,
будуть робити безкоштовно.
Одним з 20 медзакладів області, який отримав експрес-тести, стала Новоайдарська багатопрофільна
лікарня, якій було передано 1200 експрес-тестів. Безпосередню участь у заході взяли в.о. голови РДА Тетяна
Новикова, голова райради Віктор Макогон, в.о. генерального директора Новоайдарської багатопрофільної
лікарні Дмитро Гречишкін, медпрацівники.
Про те, як живе лікарня та її колектив в умовах карантину, наскільки медики готові до боротьби з розповсюдженням захворювання, після
отримання тестів нам розповів в. о. генерального директора НКП «Новоайдарська багатопрофільна лікарня»
Дмитро Анатолійович Гречишкін.
«До моменту початку карантину на території
України Новоайдарською багатопрофільною лікарнею
приймалась низка заходів, які були націлені на захист медпрацівників та мешканців району. Для
цього ми збільшили кількість захисних костюмів,
додатково придбали дезінфікуючі розчини та
антисептики, маски, окуляри, а також експрес-тести.
Ми зреагували достатньо швидко і ще до оголошен-

У зв’язку з цим управлінням в районі провело перерахунок пенсії з 1 квітня 2020 року 966 пенсіонерам,
із них 925 – по стажу та заробітній платі після
призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
Середній розмір підвищення – 128,27 гривень.
Додаткові витрати на виплату пенсії становлять 169718,19 грн на місяць по Старобільському
об’єднаному управлінню.
Особи, які мають право на підвищення пенсії, пенсію
в новому розмірі отримають у квітні.
Слід додати, що з 01.04.2020 року проведено масовий перерахунок відповідно до п.1 постанови Кабінету
Міністрів України від 01.04.2020 року № 251.
Рішенням Уряду передбачено, що з 1 квітня 2020
року пенсіонерам, яким виповнилося 80 років, буде
встановлено щомісячну компенсаційну виплату до
пенсії в розмірі до 500 гривень. Такі виплати отримають 2441 осіб зазначеного віку в районі, у яких
пенсія не перевищує розміру середньої заробітної
плати за 2019 рік, – 9205 гривень.
Тим пенсіонерам, кому 80 років виповниться
після 1 квітня 2020 року, щомісячна компенсація
буде встановлюватись з дати досягнення такого віку.
Крім того, якщо пенсіонер віком старше 80 років
має страховий стаж не менше 25 років (чоловік)
або 20 років (жінка), то після встановлення доплати
розмір пенсії не може бути нижче 2600 гривень.
Виплати пенсій даній категорії громадян розпочато з
7 квітня поточного року.
Також Пенсійному фонду України доручено у квітні
2020 року забезпечити проведення виплати одноразової
грошової допомоги у сумі 1000 гривень пенсіонерам,
пенсія яких не перевищує 5000 гривень.
Виплата буде розпочата невідкладно після внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік».
Крім того, визначено дату проведення індексації
пенсій у 2020 році (коефіцієнт - 11 %): це – 1 травня.
Виплата перерахованих пенсій, компенсацій,

грошової допомоги буде проведена в установленому порядку через уповноважені банки або
доставлена додому листоношами АТ «Укрпошта».
Новоайдарський відділ обслуговування громадян
Старобільського об’єднаного управління Пенсійного
фонду України Луганської області задля убезпечення
населення в умовах карантину закликає максимально
користуватись послугами дистанційно.
Залишаючись вдома, ви можете отримати всю
необхідну інформацію без особистих візитів, звернувшись за номерами «гарячої лінії» 0666193370 (для
мешканців Новоайдарщини), 0642 96 0833 – (для
мешканців м. Щастя), за допомогою Skype – зв’язку
(Новоайдарський ВОГ) або онлайн-сервісів Пенсійного
фонду України: https://portal.pfu.gov.ua. На вебпорталі
електронних послуг Фонду є можливість:
1. Отримати довідки із підтверджуючим QR-кодом
про розмір пенсій, страховий стаж, заробітну плату
й сплачені внески;
2. Подати заяву на призначення пенсій за принципом «одне відвідування», що передбачає подання документів для призначення пенсій виключно
в електронному вигляді;
3. Подати Анкету застрахованої особи для внесення/
зміни/уточнення даних в Реєстр(і) застрахованих осіб
(наприклад, дані паспорту, адреси проживання);
4. Подати звернення (заяву, скаргу, пропозицію);
5. Активувати послугу безкоштовного СМСінформування
(щодо
призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем
та страхового стажу особи).
Також
скористатися веб-порталом ПФУ можна через Мобільний додаток «Пенсійний фонд»,
який забезпечує доступ до електронних сервісів
Пенсійного фонду України у зручному форматі
з мобільних пристроїв (смартфонів та планшетів).
Фінансування пенсій відбувається у звичному
режимі та за графіком. Опрацьовується кожне звернення, проводяться призначення та перерахунки пенсійних
виплат.

Китайський коронавірус продовжує ширитися світом, захоплюючи нові країни. І кожна країна посвоєму бореться з епідемією COVID-19. Дехто пішов на суворі обмеження людських свобод, дехто робить
ставку на добровільність. Але, які б заходи не вживались, одним з головних факторів успіху залишається
готовність лікарень та медичних працівників до боротьби з хворобою.
9 квітня Фонд Ріната Ахметова і представник компанії ДТЕК Віталій Шевченко передали для Луганської
області 30 000 експрес-тестів для виявлення COVID-19.
ня офіційного жорсткого карантину за кошти із спецрахунку лікарні було придбано 25 експрес-тестів та 15
одноразових захисних костюмів для медпрацівників.
Це був лише початок.
В подальшому лікарня закуповувала все це у більш
вагомих кількостях. А саме було придбано: медичних
респіраторів - 180 шт., медичних костюмів - 18 шт.,
захисних комбінезонів – 17 шт., захисних окулярів
– 68 шт., медичних халатів для відвідувачів – 30 шт.,
дезінфікуючих засобів (в рідкому вигляді – 105 літрів, в
сухому – 65 кг), антисептиків 24 літри, посилених медичних масок з міні-респіратором – 610 шт., рукавичок
– 15 тис. шт., бахіл – 250, термометрів – 41, медичних
шапочок – 20 шт. та кріопробірок для аналізів – 100 шт.
Раніше лікарнею було отримано 300 експрес-тестів
і сьогодні передано ще додатково 1200. Загалом ми
маємо 1500 тестів на сьогоднішній день. Частина
всього перерахованого була закуплена за рахунок
коштів лікарні, частина придбана за рахунок субвенцій
державного та обласного бюджетів.
Хочу запевнити, що наша лікарня не зупиняється
на досягнутому, й максимально швидко й у великих
обсягах ми поповнюємо наші запаси. Ми повинні
бути готовими до будь-якого розвитку подій.
Наразі на території лікарні функціонує інфекційне
відділення, яке є боксованим. В ньому 8 боксів, до них
підведений кисень. В цьому відділенні є можливим
розгортання палати інтенсивного лікування з апаратами ШВЛ, тим самим локалізувавши в одному місці
й обмеживши пацієнтів з підтвердженим діагнозом
на коронавірус від пацієнтів, які звертаються до
стаціонарів іншого профілю.
Створена мобільна група на базі НБЛ, яка в екстрених випадках може автономно виїжджати й проводити
тестування. Виділені дві групи з медичних працівників,
які будуть займатися пацієнтами у разі підтвердження у
них діагнозу коронавірусу. Проведені навчання спільно
з Новоайдарським відділом МНС на території лікарні

та інфекційного відділення, проведені окремі навчання з медпрацівниками, а також навчання з підстанцією
«швидкої допомоги», яка базується на території лікарні.
Відпрацьований алгоритм профілактики, діагностики
та лікування даного захворювання.
На час цієї розмови ситуація в Новоайдарській
багатопрофільній лікарні стабільна. В разі потреби, за наявності схожих симптомів, проводимо тести, перевіряємо пацієнтів. На щастя, поки маємо всі
негативні відповіді».
Що ж, сподіваємось, ситуація в нашому районі
й надалі залишатиметься стабільною. Будьте здорові!
М. ТИХОНОВА.

«ВІСНИК

Чому запровадили правило носити з собою
документи, що посвідчують особу?
Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції, або в обсервації. А також це дасть можливість
органам
правопорядку
застосовувати
адміністративну відповідальність для порушників
правил карантину.
Чи можна ходити по вулиці без маски?
В Постанові № 211 сказано, що в усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі.
Громадське місце - частина будь-якої споруди,
яка доступна або відкрита для населення, в тому
числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони,
зупинки громадського транспорту, ліфти, державні
установи, медичні установи та інше).
Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає
під визначення «громадське місце».
Навіщо
запроваджується
обов’язковий
масковий режим?
Це потрібно заради безпеки всіх нас. Враховуючи темпи розповсюдження коронавірусної
хвороби, всі люди розглядаються як потенційно
інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку
інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Коли маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити
збудник, зменшується.
Чи можуть мене оштрафувати за похід в парк чи
відсутність маски?
Можуть. За порушення правил карантину -

Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», на виконання п. 5
Протоколу засідання Кабінету Міністрів від 23 березня 2020 р. № 10 олексіївці спрямували всі зусилля
на боротьбу із небезпечною хворобою.
Голова Олексіївського сільпо В. М. Лебідь ознайомила усіх працівників торгівлі з роботою під час
епідемії. До виконання санітарно-гігієнічних вимог
усі працівники торгівлі підійшли дуже відповідально. В приміщенні магазинів чисто, вологе прибирання проводиться 2-3 рази на день з
антивірусними засобами. Масками і печатками
працівники забезпечені повністю. Продовольчими товарами торгові точки забезпечені. Хліб
завозиться вчасно, регулярно. В достатній кількості свіжі фрукти та овочі, соки. Атмосфера в
приміщенні спокійна, черги відсутні, відвідувачі
з розумінням ставляться до ситуації.
За необхідності населення отоварюється миючими засобами (білизна, мило, пральний порошок, засоби для миття посуду). Велика увага приділяється людям похилого віку.
За їхніми індивідуальними запитами продукти харчування, засоби першої необхідності
доставляються до місця проживання.
Тісний зв'язок із постачальниками, особиста
активність голови сільпо Валентини Михайлівни забезпечують наявність товарів, необхідних
для життєдіяльності населення.
Соціальний працівник Ніна Євменівна Байдуга з потрійною увагою ставиться до своїх підопічних. Маючи медичну освіту, вона проводить
велику профілактичну роботу серед населення,
усіляко намагається заспокоїти людей, заохочує старанно дотримуватись усіх норм гігієни, правильно
харчуватись, слідкувати за своїм здоров’ям.
Дільничний офіцер поліції сектору превенції Новоайдарського відділу поліції ГУНП в Луганській області Євгеній Анатолійович Подройко проводить постійну профілактичну роботу з
недопущення правопорушень на території села, постій-
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штраф від 17000 грн до 34000 грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й
кримінальна відповідальність.
Чи закривають церкви на період карантину?
Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Ми закликаємо всіх українців
залишатися вдома на період карантину.
Хто контролюватиме дотримання заходів карантину? Чи буде поліція стояти на входах в парки?
Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.
Чи можна ходити по вулиці втрьох?
Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток супроводження дітей незалежно від їх кількості.

відтак - потребують самоізоляції.
Чи можна буде гуляти навколо будинку?
Це не заборонено, але діють інші обмеження:
не можна пересуватися групами більше двох осіб
та ходити в парки/сквери, зони відпочинку тощо.
Чи дозволено виходити на вулицю з дітьми?
Чи можна дітям молодше 14 років виходити
самим на вулицю?
Дітям до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. В постанові № 211 вказано, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях.
Але! Як сказано вище, навіть під’їзд та територія
навколо вашого будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому рекомендуємо дітям
не покидати домівку без супроводу дорослих.
Чи можна ходити в парк чи сквер?
Ні, відтепер - не можна. Відвідування парків,
скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Це дозволяється лише
у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню
тварину, або через службову необхідність.
Як тепер вигулювати домашніх тварин?
Як і раніше ви можете вигулювати домашніх
тварин, проте не більше ніж вдвох. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється
лише однією людиною.
Чи правда, що магазини, банки та аптеки мають забезпечувати відвідувачів масками
або респіраторами?
Ні, це неправда. Установи та магазини, робота яких дозволена у період карантину, мають
лише контролювати, щоб відвідувачі перебували
у будівлях та на території закладів виключно в
масках та респіраторах. Обов’язок забезпечення
себе масками покладається на відвідувачів.
Дотримуйтесь рекомендацій та будьте здорові!

В якому випадку людям старше 60 років можна
тепер виходити на вулицю?
Люди старше 60 років поки що мають сидіти вдома. Вони відносяться до групи підвищеного ризику,

Н. ЯКИМЧУК, начальник
Новоайдарського районного управління
Головного управління Держпродспоживслужби
в Луганській області.

Якось несподівано в життя українців, і не тільки їх, увірвалося поняття «коронавірус». Цей небезпечний вірус з’явився лише у грудні минулого року, а вже всюди офіційно признаний глобальною пандемією.
Це нагадало нам про те, як дотримуватися законів санітарії та гігієни. Виявляється, саме
це рятує життя. В цій критичній ситуації, за порадами психологів, треба відкинути емоції,
включити мислення. Як можна більше дізнаймося про коронавірус, профілактику захворювання, дослухаймося порад лікарів і, головне, не панікуймо. Важливо пам’ятати, що з хворобою і
панікою краще бореться організм з хорошим імунітетом. Зрозуміло, що ситуація не з кращих, але
побороти паніку і хворобу – справа кожного з нас.
но цікавиться життям і побутом людей похилого віку, ють сайт «Розумники», канал «Плюс-плюс», Learning,
в разі потреби організовує їм допомогу.
Apps.org, розроблені МОН України для початкової
Велике навантаження на відділення зв’язку. Галина школи і спілкуються через Інтернет, за допомогою теВікторівна Хворостініна – начальник відділення – пра- лефонів. Вчителі дають консультації щодо виконання
цює до останнього відвідувача в масці і печатках. Від- домашніх завдань, спрямовують види діяльності учнів.
відувачі заходять до приміщення по одному, ставляться
З 6 квітня стартує «Всеукраїнська школа онз розумінням до ситуації. Виплата пенсії в квітні поча- лайн» для учнів 5-11 класів. На різних каналах
українського телебачення учні та батьки зможуть ознайомитися з уроками з 11 предметів.
Це допомагає вивченню програмового матеріалу.
Звичайно, говорячи на цю тему, ми не можемо
оминути роботу медичної ланки. Сімейний лікар
загальної практики Любов Іванівна Бойко проводить прийом в селі Олексіївка в понеділок та середу. Вівторок – виїзний день (Михайлюки, Вовкодаєве, Колядівка, за потребою – Олексіївка). Згідно
Наказу МОЗ України від 28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» в медустанові
дотримуються обмеження відвідання хворими, медичний працівник намагається надавати необхідні
консультації та допомогу в телефонному режимі.
Ведеться профілактична робота серед населення.
Працює аптечний пункт. На всі виклики Л.І. Бойко виїжджає. Обов’язково в масці, печатках, бахілах. Проводить необхідні бесіди з гігієни кашлю.
Тобто, працює, як завжди, якісно, професійно,
спрямовуючи всі зусилля на допомогу людям.
Ось бачите, наші односельчани роблять все
можливе, щоб попередити розповсюдження хвороби, щоб кожний мешканець сільської ради почувався у безпеці та не відчував нестачі продуктів,
лася вчасно, кореспонденцію і пресу Галина Вікторів- допомоги, уваги. Тож давайте брати приклад з них. Не
на доставляє регулярно. Спостерігаєш за її роботою, будемо панікувати. Будемо дотримуватись всіх слушдивуєшся працездатності і старанності, терпінню, них порад. Захистимо себе та своїх близьких. Ми ж бо адже нас із усіма проблемами так багато, а вона одна!
козацького роду, якому нема переводу. Будьте здорові!
На всіх етапах нашого існування було і є навчання
та виховання дітей. Педагогічний колектив нашої шкоН. ГЕТЬМАНЦЕВА,
ли-гімназії за рекомендацією МОН України здійснює
член виконкому Олексіївської сільської ради,
дистанційне навчання. Разом з учителями учні відвідупозаштатний кореспондент, с. Олексіївка.
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Небольшое село Денежниково славится своими
трудолюбивыми и талантливыми людьми. Причем,
здесь действительно есть чем заняться, и как скоротать
свободное время. Хочешь – пой, хочешь – танцуй, хочешь – спортом занимайся, хочешь – рукодельничай.
Никаких ограничений!
Культурная жизнь в селе процветает под чутким руководством талантливейшей женщины с действительно
золотыми руками – Веры Николаевны Руденко. Онато нам и рассказала о многих талантах родного села,
как взрослых, так и детях.
Вот, например, две мастерицы-искусницы Галина
Ивановна Титова и Галина Петровна Артемова. Без
их необыкновенных работ – вышитых рушников, картин, икон – просто невозможно представить себе ни
одну выставку в сельском Доме культуры. Как говорит Вера Николаевна, в их коллекции столько произведений искусства, что впору персональные выставки открывать. Бисером, гладью, крестиком – в любой
технике одинаково замечательно работают эти две вышивальщицы. Для каждой из них вышивка – настоящая отдушина, хоть пришли они к ней в разное время.

Вот часто можно слышать такое словосочетание «сельская глубинка». И, кажется, если село,
так там и жизнь замирает. Но это совсем не так. И мы вам это сегодня докажем на примере
невероятно талантливых, активных и увлеченных жителей села Денежниково.
Думаете, основная масса супер-мастеров концентрируется в больших городах? А вот и нет! Такое количество рукодельников и рукодельниц, как у нас в районе, в наших селах, еще поискать
(да, да, скромничать в этом вопросе мы, пожалуй, не будем).
время для любимого занятия – вышивки бисером – и еще одна талантливая жительница села Светлана
Сергеевна Шамаева. Ее картины,
иконы, поделки просто не могут
не привлечь внимание. Она всегда
активно сотрудничает с сельским
Домом культуры, и ее работы занимают достойное место на всевозможных выставках. Все, кто хоть
однажды увидел работы талантливой женщины, влюбляется в них с
первого взгляда. Какие цвета! Какие
фантазийные рисунки! Какое
мастерство!
Наверное, ни для кого не секрет, что Денежниково – это село,
которому бисер покорился на все
100 %: практически не найти дома,
в котором нет увлекшихся этим кропотливым, но невероятным по красоте занятием.
В. Н. Руденственно. Девочка стала незаменимой помощницей для
ко – руководитель кружка «Про- Веры Николаевны и с удовольствием приходит на постор бисерных чудес» смогла ув- мощь новичкам бисерных дел с объяснением и демонлечь этим занятием практически страцией необходимых действий. Также практически
всех своих односельчан. Вера Ни- профессионалом по изготовлению бисерных изделий
колаевна – настоящий профессио- можно назвать Аню Калиничеву. Девочка в совершеннал своего дела, которая создает стве выучила технику правильной работы с бисером
настоящие бисерные шедевры. (очень важно учитывать все нюансы, в т. ч. и наклон
Причем, объем работ и сложность бисера), выполняет все очень качественно. Она также
ее не страшат. Все под силу, все у помогает В. Н. Руденко в работе с новичками, тем бодается. Картины, поделки, просто лее, что среди них ее младшая сестренка-первоклассневероятные иконы – талант Веры ница. Анна с удовольствием занимается бисером, хотя
Николаевны не знает границ.
увлечена еще и пением, и танцами, и вышивкой.
Не устояла перед этим увлечеДо переезда в другой город непревзойденные
нием и Раиса Станиславовна По- успехи в деле бисероплетения демонстрировала и
лянская. То, что она прекрасная Евгения Шевченко.
хозяюшка и рукодельница, зна«В нашем кружке мы занимаемся рукоделием по
ют все. Вязаные крючком работы полной: вышиваем, плетем, собираем композиции на
Раисы Станиславовны никого не проволоках… Всего не перечесть, - говорит Вера Ниоставляют равнодушными. Но ей колаевна Руденко. – А еще мы плетем ангелочков из
этого показалось мало,
поэтому мастерица освоила еще и
технику создания бисерных изделий. Причем, не менее талантливо
и успешно. Усердно и терпеливо,
старательно и внимательно работает рукодельница с маленькими бисеринками, превращая их
в своеобразные неповторимые
произведения искусства.
Кстати, до недавнего времени
у денежниковцев не было отдельного приспособленного помещения для кружковой работы. Но на
помощь пришла кандидат в народные депутаты Валентина Ивановна Ретивова. Впечатлившись
непревзойденными работами кружковцев, она выделила деньги на
ремонт кабинетов в ДК, чтобы дети
имели возможность развиваться и
расти творчески в более комфортных усло- бисера. Сначала делали попроще, потом постепенно
виях. С помощью этих средств и усложнили технику. Мы дарим их всем нашим гостям,
своих усилий сельчане сделали чтобы как можно больше ангелочков разлетелось
ремонт в двух кабинетах. А из рай- по разным уголкам нашей страны, чтобы они обереонного бюджета были выделены гали нас, и чтобы как можно быстрее закончились
деньги на окна в кабинеты. И те- боевые действия на нашей родной земле».
перь у создателей бисерных чудес
Вполне возможно, что все это не зря. И красоесть свое отдельное прекрасное та действительно спасет мир. Красота души, красота
помещение для творчества.
творений рук человека, красота помыслов и добрых
Восьмиклассница Ксения Ев- дел. Денежниковские таланты вносят свою лепту в то,
докимова увлеклась бисеропле- чтобы сделать мир прекраснее. Спасибо вам за это. За
тением и вышивкой бисером, ваш труд и талант, за ваше неравнодушие и внимание
когда училась в 4 классе. За это к деталям, из которых и состоит наша жизнь. Именно
время она стала автором боль- благодаря таким умельцам из народа мы понимаем,
шого количества очень талант- что чудеса существуют, и создать их можно своими
ливых и серьезных работ. Среди руками. Нужно только немного терпения, усидчивоних портрет Тараса Шевченко и сти, оптимистичного взгляда на жизнь и красоты души.
невероятная картина цветущей Соединяясь воедино, эти элементы становятся шедеви плодоносящей вишни. Ксюша ром. И неважно, какой именно материал для своего
уже настолько «набила руку», что шедевра вы выбрали.
вышивает даже самые сложные
моменты очень быстро и качеМ. ТИХОНОВА.

В выставочном зале Денежниковского СДК

Г. И. Титова и её чудесные рушники
Г. П. Артемова стала вышивать уже в зрелом возрасте,
а вот Г. И. Титова занимается этим с самого детства,
до ювелирности отточив свою технику вышивания. У
них есть и свои «секретики», которые делают каждую
работу единственной и неповторимой. Но главное –
вышивают с любовью и добротой. Поэтому ниточки
и иголочки их «слушаются» и послушно укладываются в невероятные узоры. Кроме того, талантливые
женщины – еще и активные участницы ансамбля
«Акация», превосходные певуньи.
Мастерски владеет техникой вышивки гладью
Татьяна Дмитриевна Зинченко. Стежок к стежку, ниточка к ниточке – на наволочках, рушниках, как будто
чудом, появляются замечательные узоры, от которых
просто невозможно отвести взгляда. Рукодельница не мыслит себя без любимого занятия, которому
уделяет очень много сил и времени. И результат –
тому наилучшее подтверждение.
Среди повседневной суеты и рабочих будней находит

Трудятся юные таланты

Г. П. Артёмова со своими мастерскими работами
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Шоколадная пасха
Ингредиенты: 500 гр. творога, 50 гр. сливочного масла, 200 гр. сметаны, 50 гр. сахарной пудры,
100 гр. шоколада
Приготовление. 1. Дрожжи необходимо размягчить
в теплой воде и постепенно добавить муку. Накрыть
тесто полотенцем и поставить в теплое место на несколько часов. Когда тесто поднимется, необходимо
тщательно вымесить его. Добавить желтки, растертые
с сахаром, миндаль, шоколад, вино, ром, апельсиновые
цукаты, корицу и гвоздику. 2. Белки тщательно взбить
в стойкую пену и добавить в тесто. 3. Поместить тесто в формы и выпекать 60-90 минут. 4. Форму для
пасхи застелить промасленной бумагой. 5. Пока пасха
печется, необходимо приготовить глазурь. На небольшом огне разогреть сахар, добавить туда какао и яйца.
Все перемешать и охладить.

Кулич «Глазурный»
Ингредиенты: 500 мл молока,11 гр.сухих дрожжей (или 50-60 гр. сырых дрожжей), 1,3 кг муки, 6
яиц, 200 гр. сливочного масла или маргарина, 250-300
гр. сахара, 300 гр. изюма, 1 ч. л. ванильного сахара,
3 белка, 200 гр. сахара
Приготовление: 1. Молоко немного подогреть (чтобы оно было чуть теплое) и растворить в нем дрожжи. 2. Добавить 500 гр. муки, хорошо размешать. Поставить в теплое место. Накрыть полотенцем. Опара
должна увеличиться вдвое (на это потребуется около
30 минут). 3. Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром. Белки взбить
со щепоткой соли в пену. 4. В подошедшую опару добавить желтки, перемешать. Добавить размягченное
масло, перемешать. 5. Добавить белки, перемешать.
Добавить оставшуюся муку и замесить тесто. Вымешивать стоит очень тщательно. Тесто не должно быть
крутым и прилипать к рукам. 6. Снова поставить тесто
в теплое место на 50-60 мин. и дать хорошо подняться. 7. Изюм замочить в теплой воде на 10-15 минут, затем всю воду слить. Изюм обсушить и обвалять в муке,
чтобы в тесте он не осел на дно. 8. В подошедшее тесто добавить изюм, перемешать и снова поставить его
в теплое место. Нужно,чтобы оно хорошо поднялось.
9. Форму смазать маслом, выложить тесто на 1/3 высоты формы. Накрыть пленкой или полотенцем. Дать
тесту еще раз подняться уже в форме. 10. Поставить
в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать 10
минут. Затем температуру прибавить до 180 градусов,
выпекать до готовности. Чтобы проверить готовность
кулича, проткните его спичкой (или зубочисткой),
если она сухая - кулич готов.
Готовим глазурь: 1. Белки взбить со щепоткой соли в пену. 2. Добавить сахар, взбивать до
устойчивых пиков.
В кулич помимо изюма можно добавить сухофрукты, орехи, цукаты, резаный на кубики мармелад.
Горячий кулич покрыть глазурью и украсить.
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Приготовление: 1. Орехи нужно обжарить несколько минут на сухой сковороде, а затем измельчить. Изюм
и цукаты нужно замочить на 10 минут в горячей воде.
Охлажденные сливки взбить в крепкую пену и снова
поставить в холодильник. Белки необходимо взбить с
третьей частью сахара в густую пену. 2. Затем нужно
поставить на огонь кастрюлю с медом и оставшимся сахаром, разогреть, помешивая, и держать на огне
3 минуты, не давая закипеть. 3. Горячий мед, при постоянном перемешивании, влить во взбитые белки.
Мешать до тех пор, пока смесь не остынет. Когда это
произойдет, нужно добавить взбитые сливки, орехи, изюм и цукаты. 4. Разложить подготовленную
массу в формы и поставить в морозилку на 2 часа.

Пасха «Царская»
Ингредиенты: 500 гр. свежего творога, 3 яйца,
100 гр. сливочного масла, 200 гр. сметаны, 1/2 стакана сахарного песка, ванилин, по 1/5 стакана
изюма, миндаля, кураги, цукатов.
Приготовление: 1. Протрите творог через сито
дважды. 2. Переложите творог в кастрюлю и добавьте масло, яйца и сметану. Перемешайте деревянной
ложкой или лопаткой. 3. Поставьте кастрюлю на плиту и нагревайте, помешивая ложкой. Как только смесь
начнет закипать, снимите ее с огня и поставьте в холодную воду (например, в миску с холодной водой).
Помешивайте, пока не остынет. 4. В творожную массу
положите сахар и ванилин. Перемешайте. 5. Выстелите форму с отверстиями х/б тканью и выложите в нее
творожную массу. Оставьте на несколько часов, чтобы
стекла сыворотка. 6. В загустевшую массу добавьте
измельченные орехи и сухофрукты. Перемешайте. 7.
Выложите снова в форму, выстеленную тканью. Накройте краями ткани и поставьте сверху гнет. 8. Уберите на ночь в холодильник. 9. На следующий день
переверните пасху на блюдо и украсьте ее.

Пасхальные зайцы
Пасхальный заяц или пасхальный кролик — один из
символов Пасхи на Западе. Согласно легенде, во время Великого Потопа в днище ковчега Ноя образовалась брешь, и все спаслись только благодаря зайчику,
заткнувшему ее своим хвостом. За это его наградили
способностью раз в году, подобно птичке, откладывать
красивые яйца. И хорошие дети могут эти волшебные
яйца отыскать. Дети плетут специальные корзинки,
а взрослые заполняют их крашеными яйцами и фигурками пасхальных зайцев и прячут. Поиски такой
корзинки – одна из традиционных детских радостей
на Пасху. Фигурки пасхального кролика делают из
сахара, марципана или шоколада, также популярен
и рецепт пасхального зайца из сладкого теста.
Ингредиенты: мука пшеничная — 500 гр., яйца
куриные — 2 шт., молоко — 1 стакан, сливочное
масло — 100 гр., сахар — 1/2 стакана, дрожжи — 1
пакетик, цедра лимона — 2 ст. л. , изюм — 100 гр.,
шоколад — 100 гр.
Приготовление: 1. Молоко подогреть, всыпать
дрожжи и щепотку сахара. 2. В просеянную муку
ввести яйца, молоко с дрожжами, размягченное сливочное масло, сахар. 3. Замесить тесто и поставить в
теплое место на 2 часа. 4. Когда тесто подойдет, добавить цедру лимона и размягченный изюм, оставив
несколько изюминок для украшения. 5. Из теста вылепить зайчиков, выложить их на смазанный маслом
противень, смазать желтком и дать постоять 15 минут.
6. Выпекать зайцев в духовке в течении 40 минут при
температуре 180 градусов. 7. Из оставшегося изюма
сделать зайцам глаза, а из растопленного шоколада
или взбитого белка - рот.
Пасхальный заяц готов. Приятного аппетита! И не забудьте украсить пасхальные яйца к
светлому Христову празднику.

Расписные имбирные печенья

Кулич-мороженое
Ингредиенты:1 л сливок жирностью 33-35 %, 200
гр. жидкого меда, 100 гр. сахара, 8 белков, 200 гр.
смеси орехов, 100 гр. светлого изюма без косточек,
100 гр. апельсиновых цукатов.
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Пасхальный кулич с кешью
Ингредиенты: 3 ст. муки, 4 яйца, 100 гр. шоколада,
2/3 ст. сахара, 2/3 ст. кешью, 1 ст. цукатов, 150 гр. сливочного масла, 100 гр. сахарной пудры, 100 мл молока, цедра 1 лимона, 1 упаковка сухих дрожжей, 1 ч. л.
куркумы, щепотка соли, 1 ч. л. ванильного сахара.
Приготовление: 1. Залить куркуму 2 ст. л. кипятка.
Развести дрожжи в теплом молоке, добавить 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. муки, отставить на 30 минут. 2. Отделить
желток от белка. Размешать желток с сахаром, добавить
1 стакан муки, перемешать. 3. Взбить до однородности
размягченное сливочное масло, ваниль, цедру, соль и
куркуму. Добавь дрожжи, 1,5 ст. муки и перемешать,
накрыть и отставить на 1,5 часа в теплое место. 4.
Замесить тесто и снова отставь на 1 час. 5. Добавь в
тесто оставшуюся муку, цукаты, 2/3 измельченных
орехов. 6. Смазать руки маслом и перемешать. Выложить тесто в форму, смазанную маслом и застеленную
пергаментом. 7. Заполнить форму на 1/3 объема и отставить на 30 минут. 8. Выпекать пасхальный кулич
около часа при температуре 180 градусов. 9. Растопить
шоколад на водяной бане, добавить 3 ст. л. воды, добавить масло и сахарную пудру, размешать. 10. Украсить
кулич глазурью и посыпать орехами.

Ингредиенты: Для теста: мука - 130 гр., масло сливочное - 100 гр., сахарная пудра - 30 гр., ванильный
сахар - 8 гр., разрыхлитель - 1/3 ч. л., имбирь - 1/2 ч.
л., корица - 1 щепотка. Для декора: Шоколад горький 40 гр., сахарная пудра - 3 ст. л., белок яичный - 1 ст. л.
Приготовление: Все ингредиенты для теста перемешать миксером, пока они не собьются в крупную
крошку. Руками сформировать из теста гладкий ком,
обернуть его в полиэтиленовую пленку и поместить в
холодильник на полчаса, максимум на час. После холодильника слегка размять тесто руками, чтобы вернуть
ему пластичность. Раскатать тесто в пласт толщиной
около 5 мм и вырезать из него печенье. Перенести печенье на противень, покрытый кондитерской бумагой. В
предварительно разогретой до 180 градусов духовке выпекать печенье 8 минут. Как только начали темнеть края
- извлечь из духовки весь противень. Ни в коем случае
не снимать печенье с противня, пока оно не остыло песочное печенье очень хрупкое. Измельчить шоколад и
растопить его на водяной бане.
Поместить жидкий шоколад в полиэтиленовый пакетик, прорезать в уголке пакетика дырочку (буквально 1 мм) и нарисовать шоколадом веточки. Один конец
веточек не должен упираться в край - там будут белые
почки. Глазурью капнуть точки на концы шоколадных
«веточек». Имбирное печенье на Пасху готово, когда
полностью застынет белая глазурь.
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Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году, соавторами
резолюции выступили более 50 государств-членов ООН. В резолюции отмечается, что термин
«Мать-Земля» общепринят во многих странах,
что он отражает зависимость между планетой,
ее экосистемами и человеком.

Какая же она, наша Земля?
Подсчитано, что планете Земля примерно 4,5
миллиарда лет. Если вы захотите обойти вокруг
Земли, шагая по экватору, то предстоит проделать
путь длиной почти в 40 тыс. 10 километров. Расстояние от поверхности до центра равно 6 тыс.378
километров. Причем, действительно твердые породы (литосфера) формируют слой всего около 70 километров, а, продвигаясь далее вглубь, мы наблюдаем
полужидкие и жидкие состояния.
Долина Смерти в Калифорнии и место в Ливии,
называемое Эль Азизия, удерживают рекорды самых
горячих мест на Земле. Рекорд Эль Азизии — 57,8
градусов по Цельсию (13 сентября 1922 года), рекорд Долины Смерти — 55,8 градусов по Цельсию

Инициативу по созданию праздника проявила ЮНЕСКО на международной конференции, решающей вопросы образования, науки и
культуры общественности, созванной ООН
23 апреля 1995 года в Париже.
Дата празднования была выбрана согласно
историческим данным. 23 апреля является знаменательной датой в исторической мировой
культуре. Этот день отметился в истории как
дата рождения и смерти таких великих деятелей культуры: Шекспира, Сервантеса, Владимира
Набокова, Х. К. Лакснесса, Мориса Дрюона. Представители конференции приняли решение таким образом почтить память великих писателей, которые внесли огромный вклад в культурные
традиции и литературу всего мира.

Интересно о книгах
Первые книги, похожие на современные, появились
примерно в I веке нашей эры. Они изготавливались
из дерева. На страницы-дощечки наливали расплавленный воск и, пока он был еще мягким, разглаживали его. По застывшему воску писали острой металлической палочкой. Несколько дощечек соединялись
шнурком в книжечку.
Самой древней книгой на Земле считается так
называемый папирус Присса. Он был создан в

(10 июля 1913 года). А самым холодным местом на
Земле признана Антарктика — 21 июля 1983 года на
исследовательской станции «Восток» в Антарктике
было зарегистрировано -89 градусов по Цельсию.
Наша Земля невероятно богата минералами —
ученые классифицировали уже около 4000 видов минералов, примерно 200 из них имеют практическое значение. Ежегодно открываются 50-100 видов минералов.
3350 году до нашей эры. Эта книга была найдена в
одной из пирамид города Фивы. Интересно, что тема
папируса Присса весьма актуальна и сегодня. Это так
называемый конфликт поколений. Автор самой древней книги жалуется на то, что молодежь невоспитанна,
ленива и порочна. Как видим, за пять с лишним тысячелетий ничего не изменилось. Сейчас папирус находится
в парижской Национальной библиотеке.
Самой тяжелой в мире книгой считается географический атлас, хранящийся в Британском музее, в
Лондоне. Атлас имеет в высоту более одного метра
и весит 320 килограммов.
Что касается самых читаемых книг в мире, то пальма
первенства, бесспорно, принадлежит Библии. Ее общий
тираж – 6 млдр. экземпляров. На втором месте – цитатник Мао Цзэдуна, а третье место досталось «Властелину колец». А вот самая популярная писательница - Агата Кристи. 78 ее детективов разошлись тиражом около
2 млрд и переведены на 44 языка.
Лопе де Вега - пожалуй, самый плодотворный писатель который написал 1800 пьес в стихах (по ориентировочным подсчетам это 21 316 000 строк). Чуть отстает Жозе Карлос Рьоки из Бразилии, который написал
1046 научно-фантастических романов.
Один из самых популярных книжных героев это Наполеон, за все время вышло около 10 тыс. различных
книг о нем. А вот читатель он, кстати, был отличный.
По некоторым данным, скорость его чтения составляла
около 2 тыс. слов в минуту.
Гугл подсчитал количество всех художественных, публицистических и научных трудов в мире.
Оказалось, что общее количество книг на Земле
составляет 129 млн 864 тыс. 880.
«Лестерский кодекс» за авторством Леонардо да
Винчи — одна из самых дорогих в мире книг. Она
была продана Биллу Гейтсу на аукционе за фантастическую сумму в 24 млн долларов. Любопытен
тот факт, что книга написана зеркально, то есть
необходимо вооружиться зеркалом, чтобы её прочесть.
Книга Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» запрещена в Китае из-за наличия в ней говорящих животных.
lib.vsmu.by; tochka.net

Книги, которые
предсказали будущее
1. Джонатан Свифт в «Путешествиях Гулливера»,
1726 г. Гулливер, путешествуя по разным мирам, попадает к лилипутам, где местные астрономы замечают,
что на орбите Марса вращаются две луны. Более 150
лет спустя, в 1877 году, было обнаружено, что у Марса
действительно два спутника — Фобос и Деймос.
2. Жюль Верн, «С земли на Луну», 1865 г. Автор
выдвинул идею солнечных парусов. Эта смелая догадка получила воплощение через 145 лет, когда был
использован первый солнечный парус (IKAROS).
3. Жюль Верн, «20000 лье под водой», 1870 г. Все
тот же Верн описал, как подлодка «Наутилус» работает на электричестве. Реальные субмарины с элек-

Ядро Земли содержит столько золота, которого
хватило бы, чтобы покрыть всю поверхность нашей
планеты почти на 45 сантиметров.
Молнии на нашей планете ударяют в землю более
8,6 миллионов раз в день.
Более 68 % пресной воды Земли находится в
твёрдом состоянии, включая ледники, снежный
покров и вечную мерзлоту.
Если всю воду Мирового океана равномерно распределить по поверхности, то получился бы слой толщиной более 2,7 километров. Из всей воды, которая
есть на Земле, только 2,5 % приходится на пресную,
остальная — соленая.
Самым засушливым местом Земли является пустыня Атакама в Чили. В некоторых местах этой пустыни
дождь выпадает раз в несколько десятков лет.
С начала человеческой цивилизации количество
деревьев на планете сократилось почти вдвое. В результате деятельности человека мы теряем около
15 миллиардов деревьев каждый год.
Каждый день на Землю из космоса выпадает примерно 100 тонн межпланетного материала (главным
образом, в виде пыли). Во всём виноваты кометы,
лёд с которых испаряется при приближении к Солнцу.
Скорость вращения Земли вокруг Солнца —
107826 км/ч.
8 минут и 20 секунд требуется солнечному свету,
чтобы достичь Земли.
Считается, что в ложке земли живых организмов
больше, чем на всей планете людей.
zagge.ru

трическим двигателем появились спустя 90 лет –
в 60-е годы ХХ века.
4. Карел Чапек, «R.U.R», 1921 г. Чешский автор написал пьесу, в которой изобразил и производство человекоподобных роботов, и их восстание против людей.
5. Алексей Толстой, «Аэлита», 1922 г. Автор предсказал возможность межпланетных полётов. Герои этой истории построили корабль, очень напоминающий современные ракеты, и отправились
на Марс. Толстой подробно описал строение корабля – и обтекаемую форму, и стальную обшивку,
и сложную систему теплоизоляции.
6. Артур Кларк, «Космическая одиссея», 1968 г.
Писатель предсказал появление множества вещей.
Например, карманных персональных компьютеров и
то, что искусственный интеллект обыграет человека в
шахматы. Некоторые предсказания знаменитого писателя не сбылись – люди ещё не колонизировали Луну
и не успели начать исследования дальнего космоса.
7. Джон Браннер «Всем стоять на Занзибаре»,
1968 г. Роман предрек появление многих привычных
нам вещей. Интерактивное и спутниковое телевидение, лазерные принтеры, электрические автомобили
и то, что Китай станет сверхдержавой.
8. Гелберт Уэллс, «Освобожденный мир», 1914 г.
За три десятилетия до появления в книге предсказаны
изобретение атомной бомбы и ядерная война.
9. Морган Робертсон, «Тщетность», 1898 г. По сюжету роскошный пассажирский лайнер «Титан»,
считавшийся непотопляемым, затонул после столкновения с айсбергом. Через 14 лет лайнер «Титаник» в действительности затонул в в северной части
Атлантического океана, как и было описано в повести
10. Дин Кунц, «Глаза тьмы», 1981 г. Американский
фантаст описал смертоносное биологическое оружие
«Ухань-400».
ru.ihodl.com; librebook.me
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КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

095-51-23-839
СЕМЕНА

подсолнечника,
кукурузы
продам
ВАЗ-2107, 2004 г. в., пробег – 66,7 тыс. км, ГБО, резина зима
на дисках, 050-93-99-506.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds (Барский
машзавод), б/у. Итальянская автоматика. 099-36-88-604.
ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, МУЛАРДОВ, 095-562-55-71.
РАССАДУ ОВОЩЕЙ. Доставка. 095-49-857-38, 095-190-84-24.
КАРТОШКУ, сорт «Ладошка», 066-541-46-78.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.
095-57-136-33.
КУКУРУЗУ. Самовывоз. Новоайдарский район с. Спеваковка.
095-08-927-68.
СЕНО в тюках, 1,25 за 1 кг. 066-31-32-595.

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

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

Установка.

Ремонт.

(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)

Ремонт
изготовление,
перетяжка,
мягкой мебели

Правление Алексеевского сельпо выражает искренние
и глубокие соболезнования главному бухгалтеру сельпо Стрижобык Любови Ивановне по случаю смерти мужа
СТРИЖОБЫК Ивана Павловича.
Шкільний колектив НВК Вовкодаївська ЗОШ-ДНЗ
висловлює щирі співчуття вихователю дошкільного підрозділу
Гетьманцевій Олені Анатоліївні з приводу передчасної
смерті її батька.

помним...
Мальцев Леонід Іванович
(23.01.1946 - 23.04.2018)
Минуть роки, спливуть тумани,
На землю знов зійде зоря…
Не заживає в серці рана,
Бо серед нас тебе нема.

095-410-86-01, 067-640-64-14.

работа
ТОВ «Айдар Милам» требуются ВОДИТЕЛИ категории Е.
099-054-81-17;
ЛАБОРАНТКОНТРОЛЕР
мукомольного
производства с опытом работы,
возрастная категория - до 50 лет,
095-427-17-91.
Предприятию «Айдар-МилаМ»
требуется БУХГАЛТЕР, возможно без опыта работы или с минимальным опытом. 050-553-54-89.

Английский кроссворд
В английском кроссворде слова могут быть расположены только по прямой линии: вертикально, горизонтально или по диагонали.
Найдите и вычеркните в сетке все слова из предложенного списка:
Аккорд. Ампер. Армяк. Асбест. Атом. Беспорядок. Бомбарда. Ведро. Венгр.
Взмах. Взыскание. Гламур. Гнев. Град. Грамота. Гризли. Грузило. Дама. Закуток. Запор. Зарубка. Икра. Калитка. Камбала. Каноэ. Капкан. Кара. Кета. Колонок. Корм.
Кредо. Кума. Литий. Лоботряс. Лузга. Лупа. Лягание. Мадам. Мастерок. Мера. Метраж. Моток. Надел. Огрех. Олифа. Омар. Ость. Падеж. Палеолит. Панорама. Плед.
Подшивание. Порицание. Порочность. Пупс. Пятак.

Уже два роки немає серед нас
турботливого сім’янина, найкращого батька, чуйного дідуся, світлої
та мудрої людини. Спливає час, але
біль утрати не полишає нас …
Пам’ятаємо, любимо, сумуємо…
Дружина, діти, онуки.

Ключворд
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Одне з найбільших свят християнського обряду таїть в собі і
З давніх часів наші предки вірили у народні прикмети.
вати у храмі, приділити час сім'ї.
Що можна робити
Ходити на цвинтар. На Вена Великдень
ликдень не прийнято ходити на
цвинтар - це свято перемоги життя
Великдень або Воскресіння Хри- над смертю. З цієї ж причини на
стове, Паска — святковий день. Великодньому тижні не звершуТож усі обмеження Страсної Сед- ються панахиди. Якщо хтось помимиці втрачають силу. Ті, хто по- рає, то відспівування відбувається
стував, можуть розговлятися (пер- особливим пасхальним чином.
ша скоромна трапеза після посту)
одразу після Літургії та причастя.
prm.ua
Немає також суворої заборони на
прибирання хати та роботу. Звісно,
Традиції
бажано цей день присвятити радості
та відпочинку з приводу великого
Особливо насиченим прикмесвята, але якщо праця є необхідною,
тами був перший день Великодвона не заборонена.
ня — неділя. Якщо в цей день комусь бажали добра, то обов'язково
Що не можна робити
казали: «Будьте здорові і пишні,
як паски пшенишні!».
на Великдень
При дзвоні дзвонів у Великодню
неділю
потрібно перехреститися і
Переїдати. Виходячи з Великого
посту, не можна кидатися в крайно- тричі повторити: «Христос воскрес,
сті і їсти більше, ніж потрібно. Апо- а моїй родині здоров’я, моєму дому
стол Павло говорив: «Все мені доз- багатства, моєму полю врожай.
волено, але не все корисно». Сенс Амінь»
Вранці на Великдень вмивалипосту був у стримуванні, і Великдень не передбачає рясного застілля. ся водою, залишеною з Чистого
Сваритися і сумувати. Пост та- четверга. Для більшого ефекту в
кож навчав терплячості, і не можна неї клали срібну дрібничку, ложку
думати, що по виходу з нього мож- або монетку. Вважалося, що таке
на зриватися на близьких. Також вмивання принесе красу і багатство.
Аби дитину цілий рік ніхто не
не можна плакати і сумувати: Пасзурочив,
на Великдень треба переха - це найсвітліше й найголовніше
хрестити її писанкою і промовити:
свято для християн.
Робити всі справи в один день. «Як це яєчко ніхто ніколи не зуроЦерква ніколи не забороняла пра- чить, так і (ім’я дитини) ніхто ніцювати, однак, у свято Пасхи слід коли не зурочить». Тоді треба дати
радіти Воскресінню Христа, побу- дитині поцілувати яйце.

чимало вірувань, і передбачень.
Поширеним був звичай купання у неділю зі сріблом чи золотом — це мало забезпечити
достаток і багатство.
Великдень прийнято було
святкувати весело і радісно, бо
хто буде невеселий в цей день —
тому сумувати увесь рік.

Прикмети
У православних існує повір'я,
що на Великдень сонечко «грає».
Перебуваючи біля горизонту, небесне світило прямо на очах може
міняти форму і колір, переливаючись то червоним, то помаранчевим світлом. І багато людей намагаються підстерегти цу мить, яка
вважається особливо щасливою.
- Якщо сонце грає - до гарного
врожаю і червоного літа.
- Мороз чи грім на перший
день Великодня - до багатого
врожаю льону.
- Якщо на Великдень холодно,
то ще сім вихідних буде холодно.
- Дощ на Великдень - останній
весняний місяць буде дощовим.
- Якщо на Великдень ніч зоряна,
кури добре нестимуться.
- Похмура ніч - до гарного удою.
- Дощі на Святому тижні
принесуть хороший урожай жита.
- Якщо у Світлий Понеділок ішов
дощ, означало, що таким буде й літо.
24tv.ua

Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку
Валентину Алексеевну БАЕВУ тепло и сердечно
поздравляем с юбилеем со Дня рождения!

Уважаемые читатели!
На период карантина
приём рекламы
и поздравлений в редакции
с 09:00 до 11:00,
или по
электронной почте
(vestnikaydar@gmail.com)
и по телефону
0500751530.

Сегодня юбилей у той, кто позабыл уж про покой,
кто всех успеет накормить, умеет преданно любить. Кто
знает толк в цветах и моде, улыбчив при любой погоде,
кому не жалко милых фраз, кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда искрятся, а неудачи пусть боятся. Чтобы были силы, и с годами душа бы полнилась
цветами. Чтоб красота — везде, во всём. Теплом окутан был твой дом, и уважением, и силой. И жизни —
долгой и красивой!
С любовью – муж, дети, внук Кирюша, сваты.
Замечательную, талантливую женщину
Тамару Ахметовну МАЛЫШЕВУ
искренне и сердечно поздравляем
с юбилеем со Дня рождения!
Мы все тебе желаем в юбилей здоровья, долгих дней,
удач и света, чтобы любовью близких и друзей душа
твоя всегда была согрета. Чтоб никогда тебе беды не
знать, не пить из чаши горького страданья, и осеняла
Божья благодать все твои мысли, чувства и деянья!
Руденко Вера, Полянская Раиса, Кононова Любовь.

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.

Головний редактор
та відповідальний
за випуск:
І. Краснощокова.
Верстка:
О. Часников.
Реквізити для оплати:
(ТОВ «Вісник Новоайдарщини»)
Код ЄДРПОУ 02476675
п/р
№ UA133047950000026001053726328
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 304795

Сестренка милая!
Родная дочь!
Дорогая наша
Татьяна Николаевна
БАКУЛИНА!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем! Твой День рождения
– это не только твой личный праздник, но и наш,
семейный!
Ты не представляешь,
как нам отрадно понимать,
что ты у нас есть. Нам повода не надо, чтоб сказать
в твой адрес только лучшие слова. Но в День рождения твой не станем мы
молчать и пожелаем, милая, тепла, здоровья тебе
крепкого, улыбок, процветания. И пусть сегодня
сбудутся все твои желания!
Всегда отвлекайся от тем злободневных, умей
отдыхать от мирской суеты. Тебе мы желаем
эмоций душевных и верим: всегда будешь счастлива ты! Желаем радоваться жизни, не замечать
свои года и воплощать в реальность мысли, в
которых счастлива всегда! Пусть в твоей жизни
еще много случится чуда и добра! Тебе спасибо,
дорогая, ты – супер лучшая сестра!
Мама, сестра Вера, брат Саша, брат Сергей
с семьями, семьи Добродий, Водолазские.
16 апреля 2020 года
отметила свой юбилей
любимая, дорогая жена,
мамочка, бабушка,
теща и свекровь
Татьяна Николаевна
БАКУЛИНА!
От всей души
поздравляем
с юбилеем!
Мамочка наша родная,
любимая! Бабушка славная,
незаменимая! Эти нежные
строки тебе – самой милой и самой красивой, самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом
не заходят, пусть болезни
пройдут стороной, мы весь
мир поместили б в ладони
и тебе подарили одной. Но
и этого было бы мало, чтоб
воздать за твою доброту. Мы всю жизнь, наша
милая мама, пред тобой в неоплатном долгу. Спасибо, родная, за то, что растила, за то, что взамен
ничего не просила, что, горе и радость деля пополам, во всем лучшей доли желала ты нам. Целуем мы добрые, славные руки. С любовью к тебе твои дети и внуки.
Муж, дети, внуки.
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