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Шановні жителі району!
Чорнобильська трагедія торкнулася кожного
з нас. Адже якби не вона, то не було б стільки
скалічених доль і хвороб. А якби не люди, які
пожертвували собою, щоб ліквідувати наслідки
аварії, то не було б і всіх нас. Чорнобиль був, є
і буде, а тому згадувати про нього потрібно не
лише раз на рік, а робити це постійно. Бо, що б
там не було, але ми всі маємо пряме відношення
до трагедії. І відлуння Чорнобильських дзвонів
буде чути ще не одне покоління.
Ми не повинні забути героїзму пожежників,
військовослужбовців, будівельників, медиків,
представників усіх професій, котрі брали участь
у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Їхній подвиг назавжди записаний у літопис людської
мужності й навічно залишиться в пам’яті
українського народу.
Ми докладемо максимум зусиль, аби громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, постійно відчували піклування
держави.
Найголовнішим
пріоритетом
діяльності при ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС була і повинна залишатися людина.
В. о. голови районної
держадміністрації
тетяна нОВИКОВА.

Голова районної
ради
ВІКТОР МАКОГОН.

14 квітня в Станиці Луганскій
розпочаті
роботи
по
ремонту дороги, яка з’єднає селище з
Сєвєродонецьком.
15 квітня роботи стартували у смт
Новоайдар в сторону Сєвєродонецька.
Звідси
«Автомагістраль-Південь»
буде проводити поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення
Сєвєродонецьк – Новоайдар.
Наступний етап – укладання основи
дороги з органо-мінеральної суміші.
Друга бригада виконує влаштування
дорожньої основи. Укладати будуть на
підготовлених, вже відфрезерованих
ділянках. Роботи
розпочато 20
квітня. За зміну планується «проходити» близько 1 км дороги, або ж 2000
тонн суміші. Даний етап - укладання
шару основи по всій ділянці дороги планується закінчити до кінця червня.
Після цього – проведення робіт з
укладання нижнього вирівнюючого
шару з крупнозернистого асфальтобетону. Початок робіт – з 25 квітня
(на перших підготовлених ділянках).
Роботи з укладання нижнього
вирівнюючого шару з крупнозернистого асфальтобетону (по всій ділянці
дороги)
заплановано
закінчити
у середині липня.
Кінцевий етап – покладання верхнього шару з дрібнозернистого асфальтобетону. Окрім того, будуть
проведені роботи з планування узбіч
та вирубки порослі.
Буде працювати потужна сучасна техніка. На ділянці від Новоайдару до Сєвєродонецька будуть
працювати 30 одиниць дорожньо-

будівельної техніки (фрези, котки, асфальтоукладачі), близько 40
самоскидів. Наприклад, зараз роботи виконуються потужною фрезою WIRTGEN 200 (Німеччина).
Знімається близько 100 мм старого асфальту до потрібного уклону. Щоденно зрізується до 8000 кв метрів дорожнього полотна. Ширина захвату фрези
WIRTGEN 200 – два метри.
Нагадуємо,
на
території
Луганської області налічується 5898
км автомобільних доріг загального користування, у тому числі на
контрольованій території – 3616 км.
У тому числі 1177 км доріг державного значення (національні – 274,8
км, регіональні – 222,5 км, територі-

Про роботу відповідних відомств
і служб області під час карантину розповіли на прес-брифінгу
в облдержадміністрації 21 квітня.
Так, заступник начальника Головного управління Національної
поліції в Луганській області Юрій
Слухаєнко зауважив, що поліцією
Луганщини напередодні Великодніх
свят
організовано
комплекс
профілактичних підготовчих заходів.
Щоденно патрульними нарядами проводиться роз’яснювальна робота з громадянами, організовані
робочі зустрічі з головами релігійних
організацій різних конфесій, правопорядок та дотримання карантинних вимог забезпечували близько 1500 поліцейських. Порушень
не зареєстровано.
Він повідомив, що під час карантину загалом щоденно на патрулювання заступають 1100-1200
співробітників поліції. Вони контролюють
дотримання
вимог
щодо закриття ринків, діяльності
підприємств та організацій, які
передбачені Урядом, профілактичну
роботу з громадянами по дотриманню

ними вимог карантину.
За період карантину складено
144 адміністративні протоколи. З
них 5 – за поширення недостовірної
інформації в соціальних мережах,
139 – за порушення карантинних
обмежень.
Як зазначив спікер, за цей час на
Луганщину з інших країн повернулися
1439 громадян. При перетині кордону
вони підписали згоду на самоізоляцію.
При відповідних перевірках складено три адмінпротоколи за порушення
самоізоляції.
Із прийняттям Урядом рішення
щодо поміщення громадян, що перетинають кордон, на обсервацію,
в область прибули 73 людини.
Заступник начальника Головного управління ДСНС України у
Луганській області Павло Корчагін
поінформував,
що
проведено
дезінфекцію 1061 місця загального користування, 3648 км доріг та
тротуарів. На території 5 опорних
закладів охорони здоров’я розгорнуто намети тимчасових пунктів
прийому
хворих.
Організоване
курсування оперативної техніки

альні – 679,8 км), та 2439 км –
місцевого значення. Дороги місцевого
значення знаходяться на балансі
Луганської облдержадміністрації та
органів місцевого самоврядування.
Фахівці
називають
«Автомагістраль-Південь» одним з визнаних лідерів у сфері дорожнього будівництва в Україні. Компанія
працює в більшості регіонів країни,
реалізує найбільш масштабні та
важливі інфраструктурні проєкти.
Загальна протяжність дороги
від Станиці до Сєвєродонецька –
123 кілометри.
У м. Щастя монтирується асфальтобетонний завод, який буде
обслуговувати ремонт дороги.
Прес-служба
Служби автомобільних доріг
у Луганській області.

для інформування громадян щодо
дій під час карантину.
До цих заходів щоденно долучаються близько 180 співробітників
ДСНС та 40 одиниць спецтехніки.
За словами заступника начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області
Володимира Єсипова, разом з представниками Нацполіції впроваджені
заходи щодо припинення роботи
закладів громадського харчування,
промислових магазинів, закладів побутового обслуговування громадян,
розважальних закладів. Проводиться
дезінфекція 2052 приміщень об’єктів
продовольчої торгівлі, 397 аптек, 44
закладів громадського харчування,
які здійснюють транспортну доставку, та 107 транспортних засобів.
Також
Держпродспоживслужбою
посилено
державний
санітарно-епідемічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на 384 об’єктах водопостачання та водовідведення. Проведена
санітарно-просвітницька робота.
loga.gov.ua
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14.04.2020 р. наказом керівника Сєвєродонецької
місцевої прокуратури Луганської області Забару Максима
Андрійовича призначено на посаду начальника Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури
Луганської області.
Забара М. А. народився у м. Луганську, з 2013 року
працює в органах прокуратури Луганської області.
За час роботи займав посади прокурора міста Краснодон Луганської області, прокурора Сватівського
відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської
області, заступника начальника Сватівського відділу
Старобільської місцевої прокуратури Луганської області, з
14.04.2020 р. займає посаду начальника Новоайдарського
відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської
області.
Неодноразово заохочувався прокуратурою Луганської
області, а також Луганською обласною державною
адміністрацією.
Новоайдарський відділ
Сєвєродонецької місцевої прокуратури.

Прокурорами Новоайдарського відділу Сєвєродонецької
місцевої прокуратури здійснювалося процесуальне керівництво досудовим розслідуванням за фактом
відкритого заволодіння чужим майном 22-річним мешканцем Новоайдарського району, тобто грабежу, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб,
поєднаного з проникненням у житло.
Слідством встановлено, що в березні 2019 року зазначений чоловік, маючи незняту та непогашену судимість за
корисливі злочини, разом з іншою особою, матеріали щодо
якої виділені в окреме провадження, будучи в стані алкогольного сп’яніння, проник до місця проживання потерпілого, де
відкрито, у присутності іншого мешканця домоволодіння,

Президент України Володимир Зеленський підписав закон
про підвищення штрафів за підпал трави. Раніше цей закон
підтримали у Верховній Раді 328 голосами нардепів.
Нові розміри штрафів:
- за забруднення повітря шкідливими випарами – від 30 тисяч 600 до 61 тисячі 200 гривень
(раніше було від 1,7 тисячі до 3,4 тисячі гривень);
за
пошкодження
рослинного
покриву – від 91 тисячі 80 до 153 тисяч гривень
(раніше було від 5,1 тисячі гривень до 8,5 тисячі гривень);
- за порушення пожежної безпеки у лісах для громадян – від 1,53 тисячі до 4,59 тисячі гривень
(раніше від 85 до 255 гривень);
- за порушення пожежної безпеки у лісах для
чиновників – від 4,59 тисячі до 15,3 тисячі гривень

Цифрові паспорти вже зовсім скоро зможуть використовувати всі українці. Електронні версії IDкартки та закордонного паспорта будуть доступні
у мобільному застосунку «Дія».
Це стало можливо завдяки тому, що Кабінет Міністрів
прийняв постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо застосування паспорта громадянина України у формі картки в електронному вигляді та
паспорта громадянина України для виїзду за кордон
в електронному вигляді».
Україна – одна з перших країн у світі, що реалізувала
цифровий паспорт у смартфоні.
Е-паспорти у Дії є цифровими аналогами паперових
документів, відповідно до постанови. В умовах карантину це особливо актуально, адже цифрові паспорти можна використовувати як посвідчення особи на випадок,
якщо зупинила поліція.
Крім того, за електронним паспортом у межах країни
можна подорожувати літаком чи поїздом, отримувати поштові послуги та проводити банківські операції.
Також за паспортом у мобільному застосунку «Дія»
можна підтвердити свій вік при купівлі в магазині сигарет або алкоголю, отримати медичні, готельні послуги
або пред’явити правоохоронним органам.

викрав грошові кошти в сумі близько 3 тис. грн.
За фактом вчинення вказаних дій, чоловіку повідомлено
про підозру та оголошено обвинувачення у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України.
Попри повноту зібраних та наданих суду доказів, під
час судового розгляду обвинувачений заперечував свою
провину. Однак за принципової позиції сторони обвинувачення вину грабіжника повністю доведено та судом
останньому призначено покарання у вигляді позбавлення
волі на строк 4 роки 6 місяців, судом апеляційної інстанції
зазначене покарання залишене в силі.
В. КОНОНОВ, заступник начальника
Новоайдарського відділу місцевої прокуратури.
(раніше від 255 до 850 гривень);
- за знищення або пошкодження лісу вогнем для
громадян – від 4,59 тисячі до 15,3 тисячі гривень
(раніше від 255 до 850 гривень);
- за знищення або пошкодження лісу вогнем для
чиновників – від 10,71 тисячі до 30,6 тисячі гривень
(раніше від 595 до 1 тисячі 20 гривень);
- за самовільний підпал трави для громадян – від 3,06
тисячі до 6,12 тисячі гривень (раніше від 170 до 340 гривень);
- за самовільний підпал трави для чиновників – від
15,3 тисячі до 21,42 тисячі гривень (раніше було від 850
до 1 тисячі 190 гривень);
- за підпал трави природно-заповідного фонду для
громадян – від 6,12 тисячі до 12,24 тисячі гривень
(раніше було від 340 до 680 гривень);
- за підпал трави природно-заповідного фонду для
чиновників – від 21,42 тисячі до 30,6 тисячі гривень
(раніше було від 1,36 тисячі до 1,7 тисячі гривень).
24tv.ua
За цифровим паспортом також можна скористатися бібліотекою, отримати послуги зв’язку, входити в адмінбудівлі та отримувати державні послуги у
ЦНАПах, на порталі «Дія» або для одержання коштів
при поверненні товару.
Усі цифрові документи у мобільному застосунку «Дія»
дійсні лише на території України. Закордонний паспорт
надає такі самі права і можливості, як і національний.
В Україні у реєстрах є близько 3,5 млн ID-карток, які
українці отримували від 2016 року. А біометричних закордонних паспортів – близько 17 млн. Таким чином,
якщо у громадянина немає посвідчення водія чи IDкартки, він може посвідчити свою особу за допомогою
закордонного паспорта, який є в Дії.
Цифровий паспорт більш надійний, ніж звичайний
паперовий та не менш надійний, ніж його пластиковий
аналог. Щогодини мобільний застосунок «Дія» оновлює
інформацію про документи в реєстрах, а кожні три хвилини формується унікальний QR-код, за яким з будь-якого
смартфону, де встановлено Дію, можна перевірити паспорт. А на мобільних телефонах з операційною системою
Android неможливо навіть зробити скріншот документа.
Паспортні дані кожного громадянина, який встановив
мобільний застосунок «Дія», надійно захищені. Мобільний
застосунок не збирає і не зберігає їх, а лише відображає
ту інформацію, яка є у реєстрах.
За інформацією Урядового порталу.

Міграційна служба робить усе можливе, аби громадяни
на період проведення в Україні карантинних заходів утрималися від відвідування підрозділів ДМС та мали можливість
вирішити свої питання дистанційно.
Відтак, під час карантину до суб'єктів звернення не застосовуватимуться жодні штрафи у зв'язку з
несвоєчасним зверненням для оформлення паспорта громадянина України у формі картки (ID-картки),
несвоєчасним вклеюванням фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки по досягненню особою відповідного віку або порушенням міграційного законодавства іноземцями та особами без громадянства, які
на законних підставах перебувають в Україні.
Також ДМС припиняє онлайн-запис до електронної черги
для оформлення паспорта громадянина України для виїзду
за кордон. При цьому запис в електронну чергу на оформлення паспорта громадянина України працюватиме, але обслуговування суб'єктів звернення буде здійснюватися лише
у виключних випадках та тільки у визначених підрозділах
ДМС за попередньо встановленим для кожного з них
графіком обслуговування*.
Водночас особи, які уже здійснили попередню оплату
адміністративних послуг, матимуть можливість скористатися сплаченою квитанцією після закінчення карантину.
Якщо ж причина звернення невідкладна і потребує
обов’язкового відвідування підрозділу ДМС, просимо вас
дотримуватись рекомендацій Міністерства охорони здоров’я
України щодо зменшення впливу та передачі ГРВІ:
- користуйтеся захисною маскою та дезінфікуючими
засобами;
- не створюйте скупчення людей у підрозділі.
Пам’ятайте про необхідність дотримання безпечної відстані
між людьми (щонайменше 1,5 метри);
- уникайте контакту з усіма, хто має гарячку та кашель.
Якщо ж ви маєте симптоми ГРВІ (підвищена температура
тіла, кашель, утруднене дихання тощо), нещодавно контактували з хворими на COVID-19 або перебували у країнах, в
яких виявлено випадки зараження населення коронавірусом,
обов'язково залишіться вдома та подбайте про своє здоров'я!

Пенсійний фонд України створив сервіс, який дозволяє
громадянам переглядати відомості про трудову діяльність.
Для того, щоб українці змогли самі прорахувати розмір
пенсії, яку отримуватимуть в майбутньому, Пенсійний
фонд запровадив електронний сервіс «Пенсійний калькулятор», який можна знайти в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Тому скористатися ним
зможе тільки зареєстрована особа.
Так, пенсійний калькулятор дає змогу розрахувати
пенсію за віком згідно із ст. 26, 27, 28, 29 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При обчисленні страхового стажу та заробітної плати використовуються дані, що містяться в електронних
реєстрах Пенсійного фонду України.
Для врахування періодів трудової діяльності та інших
періодів, що враховуються до стажу роботи для призначення пенсії, користувачам додатково надана можливість їх
ручного введення.
За результатами розрахунку на перегляд користувачу
надається сума розрахованої пенсії та формується протокол, який містить інформацію про всі складові такого розрахунку (помісячний розрахунок заробітної плати
та страхового стажу, індивідуальні коефіцієнти тощо).
Сервіс не здійснює припущень щодо рівнів зростання середньої заробітної плати в Україні у наступні роки
або рівня інфляції і дозволяє оцінити прогнозний розмір
пенсії в умовах і цінах на момент проведення розрахунку.
Результати
попереднього
розрахунку
розміру
пенсії зберігаються в особистому кабінеті користувача на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду
України та доступні для перегляду в будь-який час.
Доступ до вказаного сервісу на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України здійснюється з
використанням кваліфікованого електронного підпису
(раніше – ЕЦП).
Щоб відчути переваги нових Е-сервісів, достатньо стати
користувачем Веб-порталу електронних послуг Пенсійного
фонду України (http://portal.pfu.gov.ua) та почати
отримувати онлайн-послуги в будь-який час та будь-де.
В. ЗРАЖАЄВА, начальник Новоайдарського відділу
обслуговування громадян.
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День скорби и печали
26 квітня в Україні традиційно вшановують ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, які
ціною свого здоров'я змогли здолати страшну
трагедію XX століття, що сталася цього дня
1986 року на Чорнобильській АЕС.
…Чорнобиль. За цим словом – безодня людських
трагедій. Подвиг і безсилля. Пам’ять і забуття. І наш
довічний біль.
Слово «Чорнобиль» набуло лиховісного змісту 34
роки тому, коли мирної квітневої ночі почалася війна.
Війна людей з нелюдським злом.
Новоайдарщина теж не стояла осторонь. Її мужні
сини та дочки брали участь у приборканні атомної стихії. Наразі в Новоайдарському районі проживають 325
чоловік, які мають відношення до ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС: з них першої категорії – 166 чоловік,
другої – 77, третьої – 41, 25 вдів та 16 дітей. З початку
року з життя пішли 4 ліквідаторів. ГО «Інвалідів-ветеранів Чорнобиля Новоайдарського району» надає ліквідаторам та їх родинам усі необхідні консультації, допомогу,
не залишає без уваги.
Кажуть, що час лікує. Та рани, завдані страшним і
невидимим ворогом, не загоїти.
Аварія, що сталася на Чорнобильській атомній станції,
залишається найдраматичнішою та найважчою за своїми
наслідками катастрофою в сучасній історії. Вона і зараз впливає на життя мільйонів людей. Та її масштаби могли б бути
незрівнянно більшими, якби не мужність і самопожертва
сотень тисяч наших співвітчизників – учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС.
Летять години, дні, проходять літа. Відтоді минуло тридцять чотири роки. За цей час виросло
ціле покоління.
Та біль не вщухає, не заживає чорнобильська рана,
тривога не полишає людей, пов’язаних скорботним часом.
Назавжди мічені атомом, ви втратили здоров’я, силу, радість повнокровного життя. Ви втратили те, чого ніхто і
ніколи вже не поверне…
Ви сповна виконали обов’язок - службовий і людський. Ви врятували світ та нас у ньому. І наш
обов’язок – пам’ятати.
Нехай ніколи не замовкають дзвони людської пам’яті,
що не даватимуть забути про страшну трагедію.
Дякуємо вам за подвиг, дякуємо вам за те, що
ви сьогодні з нами.

На виконання Указу Президента України від
23 березня 2020 року № 103/2020, Кабінет Міністрів
України переніс заходи з призову громадян України на
строкову військову службу з квітня-червня 2020 року
на травень-липень 2020 року.
Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні
Уряду 15 квітня.
Водночас чисельність громадян України, що
підлягають призову на строкову військову службу, а також обсяг видатків для проведення призову
залишаються незмінними.
Так, у травні-липні 2020 року до Збройних Сил
України та інших військових формувань буде призвано
16 тисяч 460 осіб. Зокрема, лави Збройних Сил поповнять 9 тисяч, Нацгвардії – 5 тисяч 460, Держприкордонслужби – 1 тисяча 300 і Держспецтрансслужби –
700 громадян України.
Це рішення Уряду забезпечить виконання заходів,
пов’язаних із підготовкою та проведенням призову
громадян України на строкову військову службу.
kmu.gov.ua

Уряд зобов'язався виплачувати підвищені виплати протягом 30 календарних днів після закінчення
карантину.
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю
тимчасово збільшили з 650 до 1000 грн.
Мінімальну суму виплачуватимуть тим, у кого
протягом останнього року налічується менше шести
місяців страхового стажу.
Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування і застосовується з 12 березня і протягом
30 календарних днів після закінчення карантину.
segodnya.ua

Уважаемые жители Новоайдарщины!
В связи с объявленным карантином по эпидемии коронавируса и запретом проведения массовых мероприятий
обращаюсь с просьбой ко всем жителям района. В день
34-й годовщины Чернобыльской катастрофы, 26 апреля, в
День скорби и печали по погибшим ликвидаторам, отдавшим свои жизни за чистое, светлое будущее наших детей
и внуков, соберитесь за обеденным столом в кругу семьи
и помяните ликвидаторов, ушедших в мир иной, а живым
и их семьям пожелайте здоровья и долгих лет жизни.
А. ОЧКУР, председатель районной
общественной организации
«Инвалидов-ветеранов Чернобыля
Новоайдарского района».

Весенним апрельским днем
Мы к памятнику ликвидаторам идем.
Каждый год мы здесь бываем,
О товарищах погибших вспоминаем.
26 апреля, в День памяти и скорби,
Мы никогда о них не забываем.
Живым здоровья и долгой жизни желаем.
За их подвиг – низкий поклон,
Пусть вечно длится он.
Вдовам – здоровья, терпенья
и Божьего благословенья.
Ох, как трудно быть вдовой
В этой жизни непростой.
Детей и внуков воспитать
И о погибших не забывать.
Ведь они погибли молодыми
И жизнь свою очень любили.
Закрыли собой свою страну,
Спасая жизнь. И не одну.
Чтобы здоровыми рождались дети,
Во имя счастья на планете.
Чтоб больше не было такой беды,
Все были счастливы, дружны.
А. ОЧКУР.

У Листі Міністерства освіти і науки України від 16
квітня 2020 р. №1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020
навчального року» зазначено:
«З метою запобігання поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році
пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останні дзвоники та випускні вечори. Привертаємо увагу
до того, що оформлення свідоцтв про здобуття базової
середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів має бути завершено не пізніше
15 червня 2020 року.
Керівникам закладів загальної середньої освіти рекомендуємо розробити і затвердити графіки видачі випускникам 9-х класів свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання
протиепідеміологічних вимог.
Учням 1-8, 10 класів, які не планують навчатися в
іншому закладі освіти, доречно надіслати копії відповідних документів електронною поштою або в інший
спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа
у вересні 2020-2021 навчального року».

Міністерство освіти і науки України рекомендує керівникам закладів загальної середньої освіти завчасно – до
30 квітня 2020 року – поінформувати всіх вчителів, які
отримують пенсію за віком, про переведення їх на строкові договори, і з усіма, хто погодиться, укласти такі договори до 1 липня строком на один рік. Ця норма випливає
з чинного Закону «Про повну загальну середню освіту».
Після закінчення однорічного договору наступні договори можуть укладатись із вчителями-пенсіонерами та
на більш тривалий період – до 3 років. Кількість таких
пролонгацій може бути необмеженою – допоки вчитель
працює якісно та сумлінно, переукладати договір із ним
буде вигідно. Рішення про продовження співпраці після закінчення першого строкового договору директор
навчального закладу буде приймати самостійно.
Важливо також зазначити, що у разі переведення
на строкові договори розмір заробітної плати вчителів-пенсіонерів не може бути змінено, оскільки вони
продовжуватимуть обіймати ті ж посади, виконувати
той самий обсяг робіт і збережуть відповідну кваліфікаційну категорію. Зберігаються також щорічна відпустка
та інші права вчителя.
Зі свого боку вчителі-пенсіонери, які приймуть рішення не переходити на строковий договір і не нададуть
до 1 липня 2020 року письмову згоду на продовження
трудових відносин, будуть звільнені керівництвом закладу на підставі пункту 9 частини першої статті 36
Кодексу законів про працю України.
Новий закон «Про повну загальну середню освіту» також ліквідує поширене в українському освітньому просторі явище «вічних директорів». Тепер керівник може
перебувати на посаді не більш як два терміни по 6 років
поспіль в одному закладі. Водночас до 1 липня 2020 року
директорів шкіл, які перебувають на безстрокових трудових угодах, в обов’язковому порядку теж переведуть
на строкові трудові угоди на 6 років (на 1 рік – для директорів, які отримують пенсію за віком) з можливістю
брати участь у конкурсі.

pedpresa.ua

kmu.gov.ua

4

«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 17

24 квітня

2020 р.

Когда на улицах деревни
В домах погаснут все огни,
Всю ночь, до самого рассвета,
Выводят трели соловьи.
Над Айдаром село у зеленых гаях,
То моя Слобода, Райгородка моя.
Среди всей этой красоты, неповторимой природы родного края вырос и живет герой нашего рассказа Иван Васильевич Лапыгин. Родился он в 1949 году и рос в то время,
когда свой досуг люди проводили не с телефонами в руках,
а все вместе, друзья, соседи, за общением да еще и с песнями.
На выходных, по вечерам практически вся деревня собиралась «по улицам». На лавочки – посиделки – выходили
семьями. Мужчины обсуждали свои дела, играли в домино,
женщины были заняты своими разговорами, делились какими-то секретами, новостями, дети резвились. Вдоволь наобщавшись, даже не сговариваясь, взрослые заводили песню.
Даже не так. В то время песни «грали». «Давай заграем нашу
любимую», или «А мы еще эту песню не грали». Причем
«грали» все: и мужчины, и женщины. А какие голоса! Тогда
маленький Ваня с восхищением слушал замечательные песни в исполнении отца (он очень хорошо пел). Да и до сих
пор вспоминает, как широко, раздольно пели дядя Захар, дядя
Ефим. Их голоса лились далеко и слышны были на другом
берегу Айдара, за несколько километров от их улицы.
На жизненных народных песнях, на высоком уровне
их исполнения (хотя ни музыкальных школ, ни консерваторий доморощенные деревенские певцы не заканчивали)
и вырос талантливый парень, самородок Иван Лапыгин.
Завороженный народным пением с отголосками, перелива-

ми, увлеченный эстрадой 60-70-х годов, он мечтал петь так
же. И его мечта осуществилась. Его колоритный тенор стал
украшением многих мероприятий. Начал парень с армейской самодеятельности. Там сразу заприметили необычайный талант новобранца, и без его участия уже не проходил
ни один смотр художественной самодеятельности.
И хоть профессию Иван Васильевич получил далекую от
искусства, став прекрасным инженером-электриком, с песней
он не расставался никогда. «Как бы, возможно, банально это
ни звучало, но песня – моя жизнь, - делится артист из народа.
– Всю мою жизнь песня идет рядом со мной. Она, наравне с
семьей, защищает меня от ненастья и разделяет со мной радости. Она дает мне силы и поддерживает жизненный тонус».
И в этом райгородский певец ни капли не лукавит. Соседи, односельчане в один голос утверждают: поет Иван
всегда. И когда огород сажает, и когда поливает, да и просто, когда по улице идет. Знает столько песен, что впору
сольный концерт чуть ли ни на сутки устраивать.
Да, кстати о концертах. Иван Лапыгин – один из любимчиков райгородской публики. Без его участия невозможно
представить ни одной концертной программы в сельском
СДК. Песни «Незабудка», «Скоро осень», «Рябины куст»,
«Старость, не спеши» и многие другие в его исполнении
тепло встречаются зрителями.
«Иван Лапыгин относится к той категории артистов, о которых говорят «слушал бы да слушал», - рассказывает директор местного СДК Валентина Евдокимова. – Обширный репертуар, невероятная подача, искренность, душевность – все
это об Иване. Он очень любит песни народные, о любви, родной земле, о селе. Бывает, поставишь в концерт два номера с
его участием, а зрители подходят после, спрашивают: почему
Ваня только две песни пел. Хотим больше! Вот так-то».
Еще небольшой штришок к портрету. Ивана Васильевича
никто никогда не видел унылым. Улыбка на лице, искорки в
глазах, любимая песня – он просто замечательно умеет под-

нять настроение, поддержать. И да и вся семья у него такая.
Прекрасная супруга Вера Ивановна, добрая, искренняя, отзывчивая, и дуэт с мужем у них выходит просто великолепный
(она тоже отлично поет).
«Мое счастье – в дорогой жене, трех детях, шестерых
внуках, - делится Иван Васильевич. Они - моя отрада, всегда
во всем меня поддерживают».
Вызывает восхищение утопающий в цветах двор Лапыгиных. «Это жена и дочь Даша очень любят цветы. А я
им немного помогаю, подкармливаю растения», - говорит
глава семьи.
А вечером, когда заканчивается трудовой день, Иван Васильевич поет любимые песни своей внучке. Кто знает, возможно, растет очередной самородок, вся в дедушку пойдет и
не одну сцену покорит.
А. ЕВДОКИМОВ, участник художественной
самодеятельности Райгородского СДК.

Учасникам художньої самодіяльності Айдар-Миколаївського клубу сумувати ніколи. Цей клуб (директор Тетяна Рябоконь) став справжнім осередком культури села, об’єднує творчих людей різного віку в численних гуртках,
де кожен може знайти собі заняття до душі.

Ой, як гарно співає «Любавушка»
Сьогодні ми зупинимось на творчості співочих красунь,
які об’єдналися в єдиний колектив з милозвучною назвою
«Любавушка».
Завжди зустрічають глядачі бурхливими оплесками цей
вокальний ансамбль, «Любавушка». Та й не дарма. Адже
його учасниці – дуже колоритні, неповторні, любо-дорого
спостерігати за цими артистками на сцені.
Заснування колективу датується 2014 роком, і за цей час
його учасниці вже встигли згуртуватися, стати справжньою
творчою родиною. Наразі до складу «Любавушки» входять
сім талановитих, активних та яскравих жінок. Це Ольга Ярова, Тетяна Рябоконь, Тетяна Чала, Лариса Чернишенко, Надія
Чуй, Ірина Прошкіна та Юлія Крохмальова. Талановитим
та співочим жіночкам під силу різноманітні жанри та різноманітні пісні, як народні, так і сучасні, як ліричні, так і гумористичні. Хоча основу репертуару складають саме веселі,
жартівливі пісні.
Ансамбль започатковувався як театр пісні, тож для виконання учасниці обирають ті композиції, які можна показати,
обіграти, інсценувати. І вони це роблять просто досконало.
Тож ніхто не може залишитися байдужим до сильних голосів та неперевершених акторських здібностей майстринь
своєї справи. Така подача матеріалу й є своєрідною «родзинкою» колективу, яка приваблює все більше прихильників
їхньої творчості.
А як гарно співають! Всім серцем та душею! Але не думайте, що їм бездоганно вдається тільки веселий репертуар.

Коли заспівали «Цвіте терен», очі багатьох присутніх на концерті блищали від щирої сльози. Так це
було душевно та переконливо. Тож «Любавушки» багатогранні артистки!
Колектив вже навіть встиг з гастролями побувати на концерті в Марсівському Народному домі,
залюбки зустрічають співачок й в багатьох селах
Новоайдарщини. А ще мають досвід виступів і на
районній сцені в районному Будинку культури. Тобто зараз має прихильників вже за межами рідного
Айдар-Миколаївського клубу.
Зважаючи на те, що практично всі учасниці колективу зайняті на роботі, на репетиції на репетиції вони збираються вже після робочого дня. Як
мінімум двічі на тиждень. Родини, діти, чоловіки
вже звикли до такого ритму життя своїх коханих і
всіляко їх підтримують у прагненні творчого самовираження. Тож коли ввечері до Айдар-Миколаївського клубу звідусіль з’їжджаються на велосипедах співочі (а ще, як бачимо, й спортивні) жіночки,
всім стає зрозуміло: «Любавушка» приїхала на репетицію. А
отже скоро буде свято, на якому обов’язково «запалюватимуть»
ці чарівні та неповторні талановиті красуні!

На нашій сцені… «Фараони»!
Якщо когось приваблює театральне мистецтво, то пройти повз творчості театрального гурту «Фараони» просто
неможливо. На рахунку самодіяльних акторів та режисерів такі великі проекти як спектаклі «За двома зайцями»,
«Вечори на хуторі біля Диканьки», «Фараони», «Сорочинський ярмарок», безліч різноманітних сценок та інсценувань
до всіх святкових заходів, що проводяться в клубі.
Наприклад, глядачі просто не уявляють собі свята без гуморесок двох кумів у виконанні Тетяни Чалої та Тетяни Болдинової. Крім цих колоритних жінок, до «Фараонів»
долучилися Роман Литвиненко, Віра Пойманова,
Людмила Харківська, Ірина Прошкіна, Тетяна Рябоконь, Ольга Ярова та ін. (це діючий склад, основа
«Фараонів»). Всіх талановитих самодіяльних акторів, які в той чи інший час були учасниками групи,
– не перелічити, але кожний з них зробив свій особистий внесок в розвиток театрального мистецтва
Айдар-Миколаївського клубу). Слід додати, що на
виступ групи завжди всі чекають з нетерпінням,
і команда «Фараонів» ніколи не підводить.
Започаткувала цей гурток Зінаїда Миколаївна
Дегтяр – талановита жінка, в минулому директор
клубу, небайдужа до культури та до рідного села жінка (зараз знаходиться на заслуженому відпочинку).
Вистави, поставлені самодіяльними артистами,
ще довго залишаються в пам’яті численних глядачів, яким пощастило побувати на них. І дорослі,
і малі (спектаклі, сценки, інсценування – цікаві для

будь-якого глядача та не мають жодних вікових обмежень)
обговорюють, діляться враженнями, розбирають вистави на
цитати. І акторська гра, і декорації, і костюми - все органічно поєднується, викликаючи цікавість і захоплення глядачів.
Кожен із самодіяльних акторів стовідсотково вміє вживатися
в свою роль і розкривати свій образ на сцені.
У кожного актора є власне неповторне амплуа. Але
ось що безперечно, так це те, що у кожному з названих артистів просто неперевершено вдаються гумористичні образи, смішні і веселі герої, історії яких начебто
взяті зі звичайного життя.
Зараз «Фараони» - це 16 талановитих сільських акторів, яким впору й великі сцени підкорювати. Хоча…
Вони так і роблять. Феєричний дует Тетяни Болдинової
та Тетяни Чалої – улюбленці місцевої публіки – та вже двічі брав участь у обласному фестивалі-конкурсі народної
творчості «Байбак-Фест». Минулого року жіночки отримали третє місце в своїй номінації, а цього року – їм підкорилося друге. Тож жартівливі «кумушки» отримали
високу оцінку своїм талантам.
Завжди гучними оплесками зустрічають глядачі неперевершений дует Людмили Харківської та Віри Пойманової.
Їхнє амплуа – жартівливі сценки, головними героїнями яких
є такі собі смішні бабусі-пенсіонерки.
Не стоїть осторонь й молодь, активно переймаючи досвід більш старших «фараонів», робить впевнені кроки й
гучно заявляє про себе, ставлячи веселі сценки про сучасні реал життя. Матеріал знаходять як в сільській бібліотеці,
так і в інтернеті, обігруючи під себе й роблячи зрозумілим
та смішним для кожного.
Незважаючи на повсякденну зайнятість на роботі та
вдома, сільські таланти знаходять час для репетицій, займаються створенням костюмів, щоб потім порадувати
глядачів і шанувальників своїми талантами.
М. ТИХОНОВА.

«ВІСНИК

Гастралгия — схваткообразные боли в эпигастральной области, возникающие при заболеваниях
самого желудка, а также при вегетативных неврозах
и некоторых других заболеваниях.
Основной причиной гастралгии является нарушение моторики желудка и двенадцатиперстной кишки
(спазма или растяжения). Усиление сокращений мышц
стенки желудка в сочетании с замедленной эвакуацией
из него содержимого вызывают появления гастралгии
Обычно боль, появление которой связано со спазмом или растяжением желудка и двенадцатиперстной
кишки, называемая висцеральной, бывает тупой и
ощущается обычно по средней линии живота. Желудочным болям присуща иррадиация – отраженная передача болевых ощущений в участки тела,
иннервируемые из тех же корешков, в которых проходят чувствительные волокна, несущие импульсы
от соответствующих внутренних органов.
При желудочных коликах, нарушениях пищеварения и болезненном напряжении мускулатуры брюшной стенки приложите к больному месту грелку или
горячий компресс. Подержите три минуты, затем
замените грелкой с холодной водой или холодным
компрессом на 1 минуту.
Прикладывайте поочередно то горячее, то холодное в течение 20 минут и закончите горячей грелкой
или компрессом. Круговой массаж живота по часовой
стрелке часто облегчает боль. Его можно делать самостоятельно.
Профилактика.
Придерживайтесь диеты, включающей натуральную пищу, богатую клетчаткой, воздержитесь
от жирной пищи.
Ешьте не спеша и в спокойной обстановке.
Пейте больше жидкости, это предотвратит запоры.
Не злоупотребляйте кофе, алкоголем.
Не курите.
Избегайте излишних волнений и стрессов.
Отвлекайтесь от волнений и тревог – занимайтесь
физкультурой, больше двигайтесь.
Высыпайтесь.
newsyou.info

Ученые института здоровья в Дрездене развеяли
5 мифов о сале, о чем опубликовали отчет. Например
ученые сделали удивительное открытие: на сале и
жире не только можно жарить, но и нужно! И это
только один из мифов о сале. Остальные исследователи опубликовали в хронологическом порядке.
Миф 1.
Это чистый жир.
Правда. Но натуральный, не из ГМО, полностью
усваивается и преобразуется в энергию, а не в сантиметры на талии. И сколько того сала можно
съесть за раз?
Миф 2.
Это сплошной холестерин. Неправда. Холестерин является в сале, но его не так уж и много (в
диетическом мясе больше). Для примера: говяжья
печень содержит до 400 мг, а сало — не больше 100
мг. Но без холестерина жить невозможно — благодаря ему образуются клетки крови, а также он входит
в состав клеточных мембран.
Миф 3.
От сала лишний вес. Нет. Хотя калорийность
сала достаточно высока — 770 ккал на 100 граммов,
но больше вы не съедите, зато чувство сытости останется надолго, так как это так называемая «длинная калорийность» — главный поставщик энергии.
Суточная норма сала — до 80 г.
Миф 4.
Сало и хлеб несовместимы. Неправда! Ломтик
сала с ржаным хлебом, да еще с чесноком — отличный
перекус, а еще — профилактика многих заболеваний.
Миф 5.
На сале нельзя готовить, особенно жарить.
Неправда! Ученые английского Университета Де
Монтфорт утверждают, что при вытапливании сала
никогда не образуются вещества-канцерогены,
вызывающие рак. А вот при нагревании всех видов
растительных масел — это происходит.
changeua.com

НОВОАЙДАРЩИНИ»

Одуванчик был популярным растением на протяжении тысячелетий, и его целебные свойства были
использованы при лечении различных заболеваний и
состояний здоровья.
Он очищает печень, стимулирует выработку желчи, регулирует уровень холестерина в крови, лечит
аллергии и оказывает большую помощь беременным
женщинам и женщинам в период менопаузы.
Лучше всего собрать его в начале весны, в апреле,
и из мест, которые не слишком загрязнены. Стебель
является наиболее полезной частью, так как он лечит
диабет, очищает кровь, регулирует обмен веществ
и лечит проблемы с желудком.
Его листья богаты витаминами и могут быть добавлены в салаты и различные блюда, чтобы помочь вам
сбросить вес и получить необходимые питательные вещества. Его цветы используются в приготовлении сиропа, который очищает кровь, улучшает пищеварение,
снимает кашель.
Корни являются чрезвычайно полезными для печени, желчного пузыря, почек, лимфы, а также эффективно лечат запоры, угревую сыпь, гепатит,
ревматизм, запор, а ещё цисты, опухоли.
Он особенно эффективен и полезен в случае женских
болезней и проблем, связанных с кормлением грудью.
Рецепт сиропа: 400 желтых цветов одуванчика, 4 нарезанных лимона, 4 нарезанных апельсина,
3 литра воды.
Приготовление: Добавьте ингредиенты в воду и оставьте их на 24 часа. Затем добавьте 2 стакана сахара и
варите в течение полминуты. Когда смесь становится
густой, снимите с огня и вылейте в стерилизованные
банки. Используйте средство для лечения обычных
простудных заболеваний, кашля и бронхита.
Рецепт чая: Чай из одуванчика готовится из высушенных, мелко нарезанных, измельченных и смешанных листьев одуванчика. Возьмите половину чайной
ложки смеси и добавьте в стакан с водой, чтобы приготовить чай. Вы можете также смешать 60 граммов
этой смеси с 30 г сухих корней одуванчика. Добавьте
смесь в 2,5 мл воды, и немного соли. Вскипятите и
варите на медленном огне в течение 20 минут. Затем
процедите и выпивайте стакан три раза в день.
vkusreceptov.ru

Медики назвали продукт, без которого о здоровой
печени и думать не стоит.
Дело в том, что печень является самым крупным
внутренним органом, выполняющим функцию фильтра
в организме, так как орган пропускает вредные вещества и токсины ежедневно.
По этой причине так важно заботиться о здоровье
печени правильным питанием и отказом от вредных
привычек. В противном случае организм не сможет бороться с токсинами.
Для того, чтобы обеспечить здоровье печени, необходимо не так уж и много - употребление свеклы поможет поддерживать здоровье постоянно.
В состав свеклы входит множество полезных веществ и витаминов. Так, в свекле есть бетаин, который
влияет на активацию функций клеток печени, а бетацианин, благодаря которому овощ имеет насыщенный
бордовый цвет, благоприятно воздействуют на капилляры и кровоток. Более того, микроэлемент помогает
замедлить активность раковых клеток при онкологии
молочной железы и простаты.
Также систематическое употребление свеклы
полезно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как улучшает перистальтику желудка,
устраняет запоры и воспалительные процессы.
Свекла обладает и свойствами антидепрессанта,
снимает нервное напряжение, тревожность и благоприятно влияет на мозговую активность, способствует нормализации работы щитовидной железы
и лечит анемию.
Однако, несмотря на все полезные свойства, употребление свеклы противопоказано при сахарном диабете, заболеваниях почек и мочевого пузыря. Также
запрещено есть свеклу в период обострения язвенной
болезни и двенадцатиперстной кишки.
akcenty.com.ua
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Лавровое масло — это отличный продукт,
который стоит всегда держать под рукой.
Лавровое масло обладает антисептическими и обезболивающими свойствами, а также это
мощный природный антибиотик.
Эксперты рассказали о том, как приготовить
такое масло самостоятельно. У вас в доме всегда
будет недорогое многофункциональное средство,
история которого насчитывает тысячелетия.
Древние греки и римляне считали лавр даром богов и растением победителей, которым
они могут распоряжаться по праву.
Лавр помогает нам расслабиться, снимает стресс и
освобождает разум и тело от напряжения.
Также лавровый лист улучшает вкус готовых блюд.
Добавляйте его в мясные блюда, супы, рагу и соусы.
Способствует расслаблению мышц
Лавровое масло сужает кровеносные сосуды, сокращает и расслабляет мышцы с помощью нервных импульсов,
а также улучшает кровообращение.
Лавровое масло очень полезно при мигрени.
Если вы страдаете от боли в шее или плечах, попробуйте сделать расслабляющий массаж с этим маслом.
Понижает температуру.
Если вы страдаете от гриппа или простуды, обязательно делайте паровые ванночки или горячие компрессы
с лавровым маслом.
Лавровое масло борется с инфекционными
возбудителями, которые вызывают простуду.
Кроме того, оно регулирует температуру тела и
способствует потоотделению.
Отличный антибиотик
Лавровое масло обладает ярко выраженными свойствами антибиотика. Оно блокирует размножение
болезнетворных микробов, бактерий и грибков.
Лавровым маслом можно дезинфицировать маленькие
раны, порезы, ожоги и ссадины.
Оно не дает побочных эффектов, и его полезно иметь
дома всем, у кого есть маленькие дети, которые постоянно
ходят в ссадинах и синяках.
Лавровое масло полезно для кожи
Это масло богато витаминами, минералами и антиоксидантами, оно также заботится о здоровье нашей кожи.
Не забывайте о всех его противовоспалительных
и противомикробных свойствах, которые сохраняют
кожу чистой и свободной от токсинов и предотвращают
преждевременное старение и повреждение эпидермиса.
Способствует росту волос
Лавровое масло — это отличное натуральное средство против перхоти, которое стимулирует кровообращение кожи головы и улучшает здоровье волос,
стимулируя их рост.
Его
также
издревле
использовали
для
уничтожения вшей.
changeua.com

У многих людей на ногте есть белая часть в виде полумесяца. Она называется лунула. Медики утверждают,
что с её помощью можно узнать о здоровье человека практически всё. Специалисты рекомендуют регулярно следить за формой и цветом лунулы. Их полное отсутствие
может говорить о проблемах с с щитовидной железой
или недостатке железа и витамина В12.
Очень маленький и чрезмерно большой размер лунулы
указывает на проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Белый цвет лунулы показывает, что человек абсолютно
здоров. Любой другой оттенок может свидетельствовать о нарушениях в работе некоторых органов, причём
серьёзных. Достоверное известно, что при отравлении
тяжелыми металлами лунула окрашивается в черный цвет.
Медики считают, что лунула на каждом пальце связана
с определенным органом. Большой палец указывает на состояние селезенки и легких, указательный — поджелудочную и кишечник, средний — мозг и сердечно-сосудистую
систему, безымянный на лимфатическую и репродуктивную систему, а мизинец — сердце, кишечник и почки.
newsyou.info
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Психика человека – одна из самых больших загадок. Порой различия между людьми настолько велики, что даже самые близкие не в состоянии понять поведение и поступки друг друга. Но, несмотря на большие различия в психологических особенностях, ученые узнали много интересных закономерностей и фактов
о человеческой психологии.
- согласно данным Кембриджского университе- ко их оценивают. Эти выводы были экспериментально
Психологические факты о каждом
та, мозг человека не читает каждую букву отдельно, подтверждены психологами Даннингом и Крюгером
а воспроизводит слово в целом;
из Корнельского университета в 1999 году;
- с закрытыми глазами информация запоминает- ученые провели эксперимент, в котором груп- если вас мучают кошмары по ночам, возможно,
ся легче. Самый эффективный способ запоминания: па добровольцев 30 дней носила очки, переворачи- вы мерзнете во сне. Научный факт — чем холоднее
перерыв 10 мин. через каждые 30–40 минут занятия;
вающие видение мира с ног на голову (верх нога- в спальне, тем больше шансов увидеть дурной сон;
- мозг так же активен во сне, как во время бодр- ми). Когда волонтеры сняли очки, они еще 30 дней
- женщины чувствуют себя любимыми, общаясь
ствования. Исследования подтвердили – когда человек привыкали к обычному видению мира, а первое вре- лицом к лицу со своим партнером, мужчины, напроспит и видит сны, его мозг перерабатывает и объеди- мя видели мир перевернутым. Это говорит о том, тив, испытывают эмоциональную близость в общеняет опыт всего дня, генерирует ассоциации из полу- что даже наше восприятие реальности коренится нии, когда они работают, играют или разговаривают,
ченной информации и принимает решение, что запо- на устоявшейся привычке;
сидя рядом с партнершей;
мнить, а что забыть. Поэтому, если вы хотите лучше
- для того, чтобы создать привычку, необходимо в
- лучшим средством от забот, тревожности и стресзапомнить информацию, то лучше ложиться спать среднем 66 дней. Чем сложнее привычка, тем боль- са является чтение. Это занятие оказывает более
сразу после того, как вы выучили материал;
ше времени нужно на нее потратить. Так, тем, кто быстрый эффект на организм. Удивительно, но этот
- если человек пытается что-то вспомнить, но хотел обрести привычку делать физические упраж- способ намного лучше приема алкоголя, намного эфпри этом продолжает смотреть вам в глаза, будьте нения, чаще всего требовалось в 1,5 раза больше фективнее прогулки, чаепития или прослушивания
уверены, вас обманывают;
времени, чтобы она стала автоматической, чем тем, музыки;
- чем спокойней выглядит человек, тем реже ему кто вырабатывал привычку есть на обед фрукты;
- в психологии есть принцип: чем больше ожипротиворечат. И наоборот, чем с большим энту- известно более 400 фобий. Эпоха компьютеров даний по поводу какого-то события, тем выше
зиазмом человек отстаивает свою точку видения, и Интернета уже дополнила список страхов. Таких, вероятность
сокрушительного
разочарования.
тем более яростнее будет сопротивление. Поэтому например, как «троллефобия», «тредофобия» (бо- Более ждешь — меньше получаешь, меньше ждешь —
в споре лучше говорить тихим и спокойным голосом; язнь комментирования), «сэлфифобия», «имидже- больше получаешь;
- многие люди могут утверждать, что хорошо фобия» (страх того, что отправленный смайлик или
- согласно наблюдениям экспертов, люди с голубывыполняют несколько дел одновременно. Это не картинка будут неверно истолкованы), «соционето- ми глазами могут влюбиться всего за несколько миправда. Ученые с помощью психологических иссле- фобия» (боязнь социальных сетей), «номофобия» нут, а люди с карими глазами могут одновременно
дований доказали, что человек не может выполнять (боязнь остаться без смартфона);
любить двоих. Чтобы влюбиться зеленоглазым, не2-3 дела сразу. Конечно, можно идти и разговари- сильные эмоции искажают память и являются обходимо много времени, иногда на это уходят годы.
вать по телефону, но наш мозг фиксируется только причиной ложных воспоминаний;
Люди со всеми цветами могут влюбиться всего за час;
на одном наиболее важном деле в конкретный мо- при объятиях вырабатывается гормон, который
- интересно, что судьи в спорте наказывают чаще
мент времени. Это подтверждает то, что человек подсознательно заставляет человека доверять;
те команды, форма которых черного цвета;
не может одновременно думать о нескольких вещах;
- люди, которые долгое время живут вместе,
- нет для человека лучшего слова, чем его имя. Пер- в психологии и антропологии понятие «число становятся похожими друг на друга;
вое, что нужно запоминать при знакомстве — имя.
Данбара» – это максимальное число близких свя- актёры комедий или весельчаки в компани- Не должность, не профессию, а имя. Это основное
зей, которое может иметь человек, и оно составляет ях на самом деле больше подвержены депрессии, правило установления хороших отношений;
от 50 до 150;
чем остальные;
- чтобы быстро заснуть, следует лечь на спину,
- в новом и малознакомом месте многие люди отда- если вы никак не можете остановить поток вытянуться и расслабить все тело. Закрыть глаза и
ют предпочтение правой стороне. Поэтому, если вы не своих мыслей ночью, встаньте и запишите их. Это под закрытыми веками закатить зрачки вверх. Это
хотите долго стоять в очереди или оказаться в толпе, успокоит ваше сознание, и вы сможете уснуть;
нормальное состояние глаз во время сна. Приняв это
держитесь левой стороны;
- некомпетентные люди часто оказываются выше по положение, человек засыпает быстро, легко и глубоко;
- в магазинах, где продается одежда, отмечено – карьерной лестнице своих более квалифицированных
- психологи определили, что женщине достаточженщины больше обращают внимание на полки и коллег в силу эффекта Даннинга-Крюгера. Согласно но всего 45 секунд для того, чтобы оценить незнаковешалки, где царит беспорядок. Подсознательно ка- ему, люди с низким уровнем квалификации склонны мого мужчину. Из них 10 секунд она строит общее
жется, что именно там находится все самое ценное и переоценивать свои способности, а, принимая неу- впечатление о фигуре, 8 секунд оценивает глаза, 7
интересное;
дачные решения, часто неспособны осознать ошибоч- секунд смотрит на волосы, 10 секунд на губы и по- мужчины и женщины по разному запоминают со- ность вследствие опять же слабой компетенции. Люди дбородок, 5 секунд — на плечи. А последние 5
бытия. Например, когда преступник выхватывает су- с высоким уровнем квалификации смотрят на вещи смотрит на кольцо, если оно есть.
мочку, женщина запоминает выражение лица жертвы. более трезво и, наоборот, склонны занижать свои споb17.ru; billionnews.ru
Мужчина, наоборот, запоминает преступника;
собности, а также считают, что окружающие невысо-

Все анекдоты вымышлены. Совпадения с реальными людьми
или событиями случайны.
Психолог отличается от
обычного человека не количеством тараканов в голове, а тем,
что он знает каждого из своих
тараканов по имени.
******
Один психотерапевт спрашивает у другого:
– Послушай, старина, почему
ты всегда выясняешь у пациентов, что они ели на обед?
– По их меню я ориентируюсь, сколько взять за прием.
******
– Спасибо, доктор, что вы
вылечили меня от мании величия. Теперь я человек совершенно
непревзойденной, фантастической, можно
сказать,
феноменальной
скромности.
******
Получив
50-долларовый
аванс от своего пациента, психиатр сказал:
– Чудесно! Моя психологическая проблема решена. Перейдем к вашей.

******
Если лошадь говорит тебе,
что ты сумасшедший — значит,
так оно и есть.
******
Чем отличается флегматик от
холерика?
Флегматик знает, что 2 + 2 =
5, и спокоен, а холерик уверен,
что 2 + 2 = 4, но нервничает!
******
Была сегодня на приеме у
психолога. Рассказала ему подробно про свою жизнь. Он
плакал… Еле успокоила!
******
– Я плохой психолог, да?
– Да, сначала надо выслушать пациента, только потом
смеяться, а не сразу.
******
– Чем отличается психиатр от
психолога?
– Пациенту, жалующемуся на бессонницу, психиатр
выпишет реланиум, а психолог
посоветует считать овец.

******
Два психолога:
– Я нового пациента всегда
спрашиваю — играет ли он в
шахматы.
– Зачем?
– Если не играет – советую
играть, если играет – советую
прекратить.
– Почему?
– Почему – сам не знаю, но
в 80 % случаев помогает.
******
Настоящий пессимист не тот,
кто считает, что стакан наполовину пуст, а тот, кто считает,
что «стакан уже не тот».
******

О мишени и стрелах
Путешествовал по миру меткий стрелок. В какой бы город
он ни заезжал, в стрельбе из
лука он был самый лучший. И
вот однажды он заехал в один
маленький, но удивительный
городишко. В этом городе на
всех стенах висели мишени,
которые были поражены стрелой точно «в яблочко». Не было
ни одной мишени, где бы стрела была не в центре! Опытный
стрелок очень обрадовался, он
понял, что в этом городе есть
ловкий лучник, и стал разыскивать его. Каково же было его
удивление, когда он узнал,
что этот меткий стрелок - еще

совсем юный мальчик!
— Я уже опытный стрелок,
я объездил весь мир и нигде я не видел, чтобы человек
мог поразить все мишени без
исключения, — говорит приезжий стрелок. — Я много тренируюсь, я по праву считаюсь
лучшим стрелком, но даже я
иногда могу допустить осечку. Как же тебе удается поражать все мишени точно в цель,
как ты это делаешь?
— Очень просто, на самом
деле нет ничего сложного, —
отвечает юный стрелок. — Я
выбираю удобную стену. И
стреляю в ту, которая мне понравилась. А затем подхожу
и вокруг стрелы рисую мишень.
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Фермерство продає

Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds (Барский
машзавод), б/у. Итальянская автоматика. 099-36-88-604.
ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, МУЛАРДОВ, 095-562-55-71.
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.

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

НОВОАЙДАРЩИНИ»

Установка.

Ремонт.

работа
ТОВ «Айдар Милам» требуются ВОДИТЕЛИ категории Е.
099-054-81-17; ЛАБОРАНТ- КОНТРОЛЕР мукомольного производства с опытом работы, возрастная категория - до 50 лет, 095-427-17-91.

курей-несучок
і молодняк

Домінант, Ломан Браун, Леггорн, Борковська, Геркулес та ін.
Співпрацюємо з кращими
фермами України.
Доставка безкоштовно.

066-039-95-20, 068-902-33-04

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

095-51-23-839

считать недействительным
Втрачений ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я БОРОВСЬКОГО
Сергія Володимировича, 28.07.1975 р. н., вважати недійсним.

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)

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

Нашу семью постигло большое горе - ушел из жизни дорогой наш
человек Стрыжобык Иван Павлович.
Мы выражаем благодарность за оказанную моральную и материальную поддержку в организации похорон председателю правления КСП «Алексеевское» Овчаренко Василию Алексеевичу,
сельському голове Стрыжебык Татьяне Ивановне и коллективу
сельского совета, коллективу работников Алексеевского сельпо во
главе с Лебедь Валентиной Михайловной, коллективу Новоайдарского райпотребсоюза во главе с Корнеевым Владимиром Витальевичем, семьям Стрижобык, Вандюк, Гапоновых, Рынковых,
Кошман, Швачка, Подройко, всем односельчанам и родственникам.
Большое спасибо и низкий поклон.
Жена, сын, дочь.

Колектив та депутати Колядівської сільської ради висловлюють щирі
співчуття депутату Колядівської сільської ради Гетьманцевій Олені
Анатоліївні з приводу тяжкої втрати - передчасної смерті її батька.

Слева-вниз-направо: 1. Его «задают» трусливые. 3. Кто первым поддаётся на тревожные слухи? 5. Погоня за ней вредна здоровью,
как доказал Попу Балда. 7. Кто на Красной
площади подаёт меч князю Дмитрию Пожарскому? 9. Фасадные прибамбасы. 11. Увлечение «ластоногих». 14. Участница истории с
кражей кораллов. 16. Человек, получающий
деньги за занятия, укрепляющие его же организм. 18. Печной «рогач». 19. Неразбериха на пустом месте (разг.). 21. Государство,
чьё самоназвание дословно означает «страна
утренней свежести». 23. Автомобиль, считающий чужие деньги. 25. Посиневшая малина. 27. Грязная шутка, оставляющая пятна
на репутации шутника. 30. Зеркало, страдающее «растроением» личности. 32. Плачевный
финал парламента. 34. Кратковременная демонстрация гортани. 35. «Золотой истукан»
киношников.
Справа-вниз-налево: 2. Один на семь бед.
4. Большой охотник до маленьких лебедей.
6. Птица с кладовой под клювом. 8. Человек,
превращающий зайцев в полноценных пассажиров. 10. «Дорожка» позади карандаша.
12. Лекарь-самоучка с колдовскими наклонностями. 13. Смотритель баранов. 15. Крупный землевладелец, помещик. 17. Певица по
имени Бритни. 20. «Кожемяка». 22. Сказочный гирудотерапевт. 24. Для каждого Сеньки
она своя. 26. Тупиковая ... развития. 28. Мерило тиражей. 29. Роман со списком героев.
31. Как назывался Афинский верховный суд,
члены которого заседали по ночам на холме
Ареса? 33. «Таблетка от голода». 36. Основа,
на которой был изображён очаг в каморке
папы Карло.

Ответы на задания, опубликованные в № 16
Ключворд
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Невдовзі після Пасхи українські православні
відзначають «Червону гірку», або «Фомину
неділю» – день пам'яті явлення Христа апостолу Фомі на восьмий день після воскресіння. Цей
день також називається в церковній традиції
«Антипасхою», і присвячується «повторенню Великодня» – відновленню пам'яті про воскресіння
Христа. У церквах до цього свята служать
останню літургію за великоднім чином. Згідно Нового Заповіту, коли Христос з'явився апостолам,
Фоми серед них не було. Почувши новину про його
воскресіння, Фома не повірив, що це правда. Незабаром він зустрівся з Ісусом особисто, але у нього
залишалися сумніви. І лише коли Христос показав тому свої рани та дозволив торкнутись їх,
Фома увірував. У східних слов'ян «Червона гірка»
здавна вважалася також святом настання весни, який супроводжувався народними гуляннями.
З ним також пов'язано безліч народних прикмет
і шлюбних обрядів.

Традиції та прикмети
День Красної гірки, як і багато інших церковних
свят, поєднує в собі християнські та дохристиянські,
язичницькі елементи. У наших предків з цим Днем
була пов'язана ціла низка прикмет та звичаїв. Красна
гірка вважалася шлюбним святом, адже саме в першу
неділю після Великодня церква починала справляти обряди вінчання. Вважалося, що весілля в цей день обіцяє
молодим довге та щасливе спільне життя. Водночас, в
селах влаштовували народні галасливі народні гуляння з ігрищами, багаттями та хороводами, де молоді
юнаки та дівчата могли зустріти свою пару.
Жінки проводили обряд на хороший урожай та
захист рідного села від негараздів – вони до світанку збиралися на краю села, впрягались у плуга та
робили навколо села борозну. Незаміжні дівчата
також ворожили на судженого.
Крім того, в цей день проводився обряд на щастя:
люди скачували з гірки крашанки. Згідно з повір'ям,
якщо яйце скотиться рівно і не розіб'ється, його
власника очікують щастя та успіх. Для краси дівчата й жінки з ранку йшли вмиватися холодною водою
з колодязя або струмка.

Що не можна робити

День особого всецерковного поминовения усопших на 9-й день после Пасхи. Он специально установлен, чтобы, с одной стороны, возобновить и
восполнить ежедневные заупокойные молитвы,
которых не было в период от Великого Четверга
и всю Светлую неделю. С другой стороны, этот
день напоминает, что Пасха – это праздник Победы Бога над смертью, и в этот день мы разделяем эту великую радость с нашими усопшими
близкими. В этот день во всех храмах служатся
Литургия и панихида (заупокойная служба).

Можно ли работать на Радоницу?

Работать на Радоницу можно. Работать можно даже
в двунадесятые и великие церковные праздники, если
есть такая необходимость, но при этом важно не забывать о значении праздничного дня. При этом нужно находить в своей жизни время не только на работу,
но и на молитву, и на поход в храм.

Приметы и традиции

- если идет дождь, то говорили: «Божья Мать
коромыслом будет воду носить»;
- если на Радоницу гроза – пришло время радикальных перемен в жизни (могут быть, как в делах, так и
со здоровьем). Пасмурная погода – тоже к переменам, но помягче. А вот теплый или короткий дождь
и солнце, наоборот, добрый знак.
- увидеть голубя на Радоницу – хороший знак, свидетельствующий о том, что прошла черная полоса
в какой-то из сфер вашей жизни.

Что нельзя делать
Нельзя ругаться. Руганью вы расстраиваете души
близких, которые в этот день находятся рядом с вами.
Церковь не приветствует распитие алкогольных напитков на кладбище. Вообще считается, что
выпивать на поминках не стоит.
Так как в этом году в связи с карантином украинцев настоятельно просят воздержаться от посещения
кладбищ, помянуть ваших близких можно будет позже.
Например, в одну из Родительских суббот.
foma.ru; kp.ua

Церковь установила особый порядок поминовения
умерших в этот день:
- утром в Церквях служится Литургия. По правилам, верующие должны прийти утром в храм и помолиться, а до начала службы подать записки с именами
умерших, чтобы их имена помянул священник;
- после Литургии можно идти на кладбище. Там тоже
проводятся в этот день службы, священнослужители
служат общую панихиду. Можно также пригласить священника, чтобы потом он помолился на какой-то конкретной могиле (лучше, конечно, об этом договариваться заранее). Но и самим можно помолиться об ушедших
близких, попросив у Бога для них царствия небесного;
- на кладбище после молитвы можно провести небольшую трапезу на могиле: съесть крашанку, кусочек кулича – своеобразное разделение трапезы с
покойными. Но нельзя превращать это в какой-то пир;
- одной из главных традиций на Радоницу также является раздача милостыни. Это может быть пасхальное угощение: печенье, небольшой кулич, крашанки,
конфеты. В эти дни на кладбища приходит много нуждающихся. И милостыня хороший повод попросить
их помолиться о ваших близких;
- кстати, среди новых обычаев – просят не приносить
на кладбище искусственные цветы. По возможности,
заменяйте их свежими;

Уважаемые
читатели!

Наші предки вважали, що молоді на Червону гірку не мають сидіти вдома та ігнорувати гуляння –
це обіцяло їм нещасливий рік.
Не рекомендувалось обмивати водою, якою окроплялись ікони, старшу людину — це могло накликати
злидні.
На Червону гірку не можна було ні з ким сваритися, адже учасники сварки, як вважалося, не змогли
б помиритися до самої Трійці.

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.

Народні прикмети
- теплий сонячний день Фоминої неділі віщує
багатий урожай зернових;
- якщо присниться в ніч на Червону гірку
покійний родич, це віщує добрий добробут;
- щоб привернути удачу і гроші, рекомендується в
цей день надягати червоні наряди;
- якщо в день Антипасхи самотня дівчина буде носити весільні стрічки, вона приречена
на швидке заміжжя.
УНІАН.
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