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

Сделайте подарок своим близким!

Заступник командувача Об’єд-
наних сил генерал-майор Віктор 
Ганущак поінформував іноземних 
журналістів про ситуацію, яка скла-
лася на лінії зіткнення. «Об’єднані 
сили чітко виконують взяті на себе 
зобов’язання щодо дотримання 
Мінських домовленостей та зна-
ходяться в готовності своєчасно 
і адекватно реагувати на загрози,                    
що виникають».

Віктор Ганущак розповів, 
що у березні-квітні постав-
ки зброї на тимчасово окуповану 
територію Донецької області зрос-
ли удвічі у порівнянні з показником 
аналогічного періоду минулого року, 
а серед місцевих жителів тимчасово 
окупованих територій поширюється 
недостовірна інформація про акти-
візацію найближчим часом бойових 
дій на сході України з можливістю 
переростання в повномасштаб-
ний військовий конфлікт з вини 
української сторони. Така інформація 
бойовиків супроводжується теза-
ми про необхідність військової до-
помоги з боку РФ, щоб протистояти 
Об’єднаним силам.

На Донеччині представники за-
кордонних ЗМІ відвідали місто 
Авдіївка. Велика ознайомча програ-
ма чекала журналістів на Луганщині. 

Очільник Луганської області Сергій 
Гайдай ознайомив представників 
ЗМІ із роботою Луганського облас-
ного ліцею з посиленою військово-
фізичною підготовкою «Кадетсь-
кий корпус імені героїв Молодої 
гвардії» (директор Валерій Ємба-
ков), який є одним з найкращих 
начальних закладів такого типу                                                                               
в Україні.

Також гості побували у 59-му 
військовому мобільному госпіталі, 
де оцінили умови, в яких прохо-

дять лікування та реабілітацію ук-
раїнські бійці, що отримали пора-
нення, а також хворі на COVID-19. 
Після короткого спілкування із пер-
соналом та пацієнтами госпіталю 
медійники вшанували пам’ять 
військових медиків, які загину-
ли, рятуючи життя захисників 
України під час виконання служ-
бових обов’язків в зоні проведення                                                                     
АТО/ООС.

Кінцевим пунктом прес-туру 
став КПВВ «Щастя». Журналісти 
оглянули інфраструктуру пункту 
в’їзду-виїзду, зокрема відвідали                
ЦНАП. 

Завершальним акордом поїздки 
стала зустріч із педагогічним колек-
тивом та вихованцями Щастинської 
обласної санаторної школи (дирек-
тор Олена Горбенко). Юні щастинці 
привітали гостей святковими ко-
роваями та урочистим флешмобом       
«Ми – українці».

Міжнародні журналісти на влас-
ні очі мали змогу переконатися, 
що щастинці щиро налаштовані на 
мир; їх серця відкриті для добра 
та любові. На згадку про зустріч 
поважні гості отримали подарун-
ки, які були виготовлені власноруч                         
вихованцями санаторної школи.

 

Група журналістів з The New York Times (США), Deutsche Welle (ФРН), Assoсiated Press (США), Radio 
France Intеrnational (Франція), Agence France-Presse (Франція), The Telegraph (Великая Британія), Радіо 
Свобода та Укрінформу на чолі із Міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком 
відвідали Донецьку та Луганську області в рамках прес-туру в район проведення Операції Об’єднаних сил 
з метою демонстрації світовій спільноті мирних намірів України та прагнення врегулювати ситуацію                     
виключно дипломатичним шляхом.

Шановні
учасники ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС!
Шановні новоайдарці!

35 років тому сталася одна з 
наймасштабніших техногенних ката-
строф, що знало людство. Тисячі, без 
перебільшення, героїв кинулися ряту-
вати світ, рятувати Батьківщину, 
приборкуючи «мирний атом», що вий-
шов з-під контролю. Серед цих героїв – 
сотні новоайдарців.

У цей день ми висловлюємо глибоку 
подяку всім героям-чорнобильцям, які 
зробили крок назустріч біді, показав-
ши світові зразок безмірного героїзму 
і мужності. Чорнобильська трагедія 
торкнулася кожного з нас. Адже якби 
не вона, то не було б стільки скалічених 
доль і хвороб. А якби не люди, які по-
жертвували собою, щоб ліквідувати 
наслідки аварії, то не було б і всіх нас. 
Чорнобиль був, є і буде, а тому зга-
дувати 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, буді-                                                                                        
вельників, медиків, представників 
усіх професій, котрі брали участь у 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 
Їхній подвиг назавжди записа-
ний у літопис людської мужності 
й навічно залишиться в пам’яті                                      
українського народу.

Щиросердно дякую вам, шановні лік-                                                                        
відатори, за ваш подвиг, велика вам 
подяка та шана за відвагу, патріотизм 
і мужність, за врятоване людство                                 
у квітні 1986-го.

Щиро бажаю всім вам та вашим 
рідним і близьким міцного здоров’я, 
життєвої енергії, сімейного затиш-
ку, щастя, миру, добра й злагоди. Хай 
завжди поруч з вами буде людська     
подяка за ваші добрі справи!

Схиляємо голови перед тими, 
чиє життя обірвав ядерний смерч                  
Чорнобиля. Вічна і світла їм пам’ять.

З повагою, Ігор ШОПІН,
Новоайдарський селищний голова.
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Відповідно до статей 1261-1265 
Цивільного кодексу України передбаче-
но п’ять черг спадкування за законом, які 
у визначеному законодавством порядку 
закликаються до спадкування почергово.

Зверніть увагу, в межах однієї і тієї 
самої черги спадкоємці спадкують май-
но померлого у рівних частках. При 
цьому, право на спадкування кожною 
наступною чергою спадкоємців за зако-
ном настає при відсутності спадкоємців 
попередньої черги або при неприйнятті 
ними спадщини або відмови від її прий-
няття, а також у разі, коли всі спадкоємці 
першої черги усунені від права                                             
на спадкування.

У першу чергу право на спадкуван-
ня за законом мають діти спадкодавця, 
у тому числі зачаті за життя спадкодав-
ця та народжені після його смерті, той з 
подружжя, який його пережив, та батьки. 
Передбачене законом коло спадкоємців 
першої черги є вичерпним.

У другу чергу право на спадкування 
за законом мають рідні брати та сестри 
спадкодавця, його баба та дід як з боку 
батька, так і з боку матері.

У третю чергу право на спадкування 
за законом мають рідні дядько та тітка 
спадкодавця.

Третя черга спадкоємців спадкує 
за відсутності перших двох черг, або 
якщо всі спадкоємці попередніх черг 
відмовилися від спадщини, не при-
йняли спадщину, усунені від права                             
на спадкування.

У четверту чергу право на спад-

кування за законом мають особи, які 
проживали зі спадкодавцем однією 
сім'єю не менш як п'ять років до часу             
відкриття спадщини.

До спадкоємців четвертої черги на-
лежать не лише жінка (чоловік), які про-
живали однією сім'єю зі спадкодавцем 
без шлюбу, таке право можуть мати та-
кож інші особи, якщо вони спільно про-
живали зі спадкодавцем, були пов'язані 
спільним побутом, мали взаємні пра-
ва та обов'язки, зокрема, вітчим,                               
мачуха, пасинки, падчерки.

У п'яту чергу право на спадкування 
за законом мають інші родичі спадко-
давця до шостого ступеня споріднення 
включно, причому родичі ближчого 
ступеня споріднення усувають від пра-
ва спадкування родичів подальшого                       
ступеня споріднення.

У п'яту чергу право на спадкуван-
ня за законом одержують утриманці 
спадкодавця, які не були членами                            
його сім'ї.

Утриманцем вважається неповнолітня 
або непрацездатна особа, яка не була 
членом сім'ї спадкодавця, але не менш 
як п'ять років одержувала від нього 
матеріальну допомогу, що була для неї 
єдиним або основним джерелом засобів 
до існування.

Якщо у вас виникли питання з при-
воду спадкування та потрібна правова 
консультація, звертайтесь до «Ново-
айдарського бюро правової допомоги» 
Старобільського місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної правової 
допомоги за тел. 095-60-30-913.

 
Питання спадкування є найбільш 

поширені, з якими звертають-
ся громадяни до «Новоайдарсь-
кого бюро правової допомоги» 
Старобільського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, тому в даному 
матеріалі розглянемо одне з них, 
а саме: «Черговість спадкування                                                                       
за законом».

Якщо ви живете або працюєте на 
території колишнього збройного кон-
флікту, вам дуже важливо знати, як ви-
глядають вибухові пристрої, де вони 
можуть бути та як не стати їх жертвою. 
Ця інформація може не лише врятувати 
ваше життя, а й допоможе вам захисти-
ти близьких людей. Адже люди стають 
жертвами вибухів переважно через по-
рушення елементарних правил мінної                         
безпеки.

Міна – прихований пристрій, який 
може вибухнути й важко травмувати чи 
вбити, якщо на нього наступити, узяти 
в руки, зачепити чимось або навіть про-
їхати поруч на автомобілі. Може бути          
на землі, у землі або у воді.

Окрім мін, є й інші вибухонебезпечні 
предмети: нерозірвані й покинуті боє-
припаси, саморобні вибухові пристрої                                      
та міни-пастки.

Навіть якщо небезпечний предмет не 
вибухнув від першого дотику, немає га-
рантій, що це не станеться пізніше. Тому 
ніколи не беріть їх у руки.

З часом міни та вибухонебезпеч-
ні предмети ржавіють і втрачають ко-
лір, але вони все одно залишаються                       
небезпечними.

 Будь-який покинутий предмет може 
виявитись вибуховим пристроєм – навіть 
дитяча іграшка, яку ви або ваша дитина 
знайшли на вулиці чи в під’їзді. Будьте 
обережними й навчіть правил безпечної 
поведінки ваших дітей.

Вибухонебезпечні предмети мо-
жуть вибухнути від найменшого фі-
зичного впливу на них. Побачили ви-
бухонебезпечний предмет? Відійдіть 
якнайдалі та повідомте про знахідку,                                         
зателефонувавши 101.

Навіть маленькі елементи боєприпа-
сів, такі як підривники й запали, дуже 
небезпечні. Дивіться під ноги!

А. ЛЕБІДЬ, т. в. о. начальника
Новоайдарського РВ ГУ ДСНС

України у Луганській області,
підполковник служби

цивільного захисту.

 

Верховна Рада України на позачерго-
вому засіданні ухвалила закон № 3695 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів щодо забезпечення рівних 
можливостей матері та батька на догляд 
за дитиною», яким врегулювала питання 
рівних можливостей догляду за дитиною 
для обох батьків і передбачила новий вид 
відпустки для чоловіків при народженні 
дитини.

Що передбачено законом:
Визначення відпустки для догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного 
віку як рівне право кожного з батьків 
дитини (матері та батька) та внесення 
відповідних змін в статті 179, 181 Кодек-
су законів про працю України та статті 
18, 20 Закону України «Про відпустки»;

Кодекс законів про працю та закон 
«Про відпустки» має бути доповнено 
новим видом відпустки — відпусткою 
при народженні дитини тривалістю до 
14 календарних днів, що оплачується                
за рахунок роботодавця;

одноразова оплачувана відпустка 
тривалістю до 14 календарних днів 
(без урахування святкових і неробочих 
днів) при народжені дитини надається 
чоловіку, дружина якого народила ди-
тину; батьку дитини, який не перебуває 
у зареєстрованому шлюбі з матір’ю 
дитини, за умови що вони спільно про-

живають, пов’язані спільним побутом, 
мають взаємні права та обов’язки; бабі 
або діду, або іншому повнолітньому ро-
дичу дитини, які фактично здійснюють 
догляд за дитиною, мати чи батько 
якої є одинокою матір’ю (одиноким                                           
батьком).

Зазначається, що лише одна особа 
із зазначених категорій може отримати 
відпустку при народжені дитини.

Окрім цього, ухваленим документом 
передбачено, що для працівників, які ма-
ють дітей віком до чотирнадцяти років 
або дитину з інвалідністю, а також для 
одиноких матерів та батьків, які вихову-
ють дитину без батька (матері), у тому 
числі в разі тривалого перебування матері 
в лікарняному закладі, може встановлю-
ватися скорочення тривалості робочо-
го часу за рахунок коштів підприємств, 
установ, організацій.

Закон набуває чинності з наступного 
дня після його опублікування.

 

Реки
Северский Донец:
- на участке от устья реки Красная до 

автомобильного моста между города-
ми Новодружеск и Рубежное, по обоим     
берегам;

- на участке от автомобильного мо-
ста возле завода Пролетарий к авто-
мобильному мосту возле бывшего за-
вода Лиссода (г. Лисичанск) по обоим                            
берегам.

Айдар:
- на участке в пределах пгт. Белолуцк 

от верхнего к нижнему автомобильному 
мосту (Старобельский район, Новоп-
сковская поселковая территориальная 
громада);

- на участке в пределах пгт. Ново-
псков от автомобильного моста с. Оси-                                                                        
ново к автомобильному мосту с. Ико-
во, по обоим берегам (Старобельский 
район, Новопсковская поселковая                           
территориальная громада);

- на участке на расстоянии 200 м 
по течению от автомобильного моста 
с. Подгоровка к автомобильному мо-
сту с. Новоселовка, по обоим берегам          
(Старобельский район);

- на участке в пределах пгт. Новоай-
дар от старого к новому автомобильному 
мосту по обоим берегам (Счастьенский 
район);

- на участке от села Шульгинка (Ста-
робельский район) до села Спиваковка 

(Счастьенский район) по обоим берегам.
Красная:
- на участке в административных   

пределах Сватово, по обоим берегам;
- на участках в административ-

ных границах населенных пунктов                          
Северодонецкого района.

Деркул:
- в пределах пгт. Беловодск, по обоим 

берегам.
Водохранилища и ставки
- Беловодское водохранилище - с пло-

тины; Зелековское водохранилище - с 
плотины;  Кабычевское водохранилище 
- с плотины и 200 м от нeе по правой 
стороне; ставок с. Морозовка - с пло-
тины и 100 м от нее по правой cтороне; 
Булавиновское водохранилище - с пло-
тины и  800 м от нее по левой cтороне; 
Каменское водохранилище - с плотины; 
Донцовское водохранилище - с плотины; 
ставок в селе Половинкино - с плотины и 
300 м от нее по правой cтороне; ставок  
с. Проезжее - с плотины; ставок с. Окни-
но - от плотины 100 м по левой cтороне и                                                        
500 м по правой стороне; ставки вбли-
зи с. Верхняя Богдановка - с плотины и 
100 м от нее по обоим cтopoнам; Чепи-
говское водохранилище - с плотины и                                                                         
100 м от нее по обеим сторонам; 
Cватовское водохранилище - с плотины; 
ставок с. Коломийчиха - с плотины и 100 
м от нее по обеим сторонам; Софиевское 
водохранилище - с плотины и 200 м от 
нее по обеим сторонам; Демино-Алек-
сандровское водохранилище - с плотины; 
Тимоновское водохранилище - с плотины 
и 500 м от нее по левой стороне.

cxid.info

Луганское управление рыбоохра-
ны открывает специальные места, 
где ловля рыбы разрешена при опре-
деленных условиях: с берега с одной 
поплавковой или донной удочкой с 
одним крючком и спиннингом с обяза-
тельным соблюдением суточной нор-
мы вылова и минимального размера 
рыб согласно Правил любительской              
и спортивной рыбалки.
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У Новоайдарі відкрито спеціалізо- 
ване приміщення для проведення корек-
ційних програм із особами, які вчиняють 
домашнє насильство. 

Кабінет створено на базі КУ «Ново-
айдарський центр надання соціальних 
послуг» Новоайдарської селищної ради 
завдяки співпраці з Агентством ООН 
у справах біженців в Україні (UNHCR 
Ukraine). У заході взяли участь радниця 
з питань соціального захисту польово-
го офісу Агентства ООН у справах бі-
женців у Сєвєродонецьку Олександра 
Литвиненко, заступник голови облдерж-         
адміністрації Катерина Безгинська, 
голова Щастинської районної держад-
міністрації Тетяна Новикова, голова Ща-
стинської районної ради Олена Коробка 
та Новоайдарський селищний голова                         
Ігор Шопін.

Програма для кривдника спрямована 
на зміну насильницької поведінки кривд-
ника, формування у нього нової неагре-
сивної психологічної моделі поведінки 
у приватних стосунках, відповідально-
го ставлення до своїх вчинків та їх на-

слідків. Направлення осіб, які вчинили 
домашнє насильство, на проходження 
програми для кривдників, відповідно 
до Закону України «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству», 
є одним із спеціальних заходів щодо 
протидії цьому явищу. Реалізують про-
граму фахівці, які пройшли відповідне 
навчання. З жовтня 2020 року за під-
тримки Благодійного фонду «Посмішка 
дитини» та Федерального уряду Німеч-
чини проведено навчання 21 психолога                                  
із 14 громад області.

За перші місяці 2021 року на ко-
рекційну програму в області направ-
лено п’ять чоловіків, серед них двоє 
з Новоайдарської громади. Робота з 
особами, які вчиняють домашнє на-
сильство, є невід’ємною складовою 
механізму протидії цьому ганебному 
явищу, оскільки проходження індивіду-
альної корекційної програми допоможе 
кривдникам усвідомити власну проти-
правну поведінку, змінити ситуацію і на-
лагодити гармонійні стосунки з членами                                                           
власної родини.

Як ми дізналися, мета проекту: 
сприяти школам у розвитку миробу-
дування та медіації шляхом поши-
рення культури мирного вирішення 
конфліктів у дітей та молоді. Цільова ау-
диторія: дирекція та вчителі; учні віком                                                      
14-16 років; батьки.

Проект спрямований як на сприяння 
розбудови миру / пом’якшення наслід-
ків нинішнього конфлікту, так і на запо-
бігання нових потенційних конфліктів. 
З одного боку, учням і вчителям пока-
зується конкретний вихід із ситуації 
насильства в школах, що часто спри-
чиняється травмами молодих людей з 
окупованих територій, і вони матимуть 
можливість самостійно мирно вирішува-
ти конфлікти. З іншого боку, заходи про-
єкту в цілому сприяють розвитку куль-
тури мирного врегулювання конфліктів / 
співпраці, щоб внести вклад в зниження 
нинішньої схильності до насильства, 
особливо серед молодого покоління, 
і зміцнити здатність українського су-
спільства жити в мирі в довгостроковій                                               
перспективі.

Як же обирались переможці? Тут в 
розрахунок бралися й кількість учнів 
та вчителів (маленькі школи не мають 
достатньо ресурсів для тренінгу), моти-
вація для участі, наявність приміщення  
для обладнання Класу Миру та ін.

19 та 20 квітня відбулись перші тре-
нінги «Трансформація конфлікту та ме-
діація» в рамках реалізації проекту. До 
них були залучені учні ліцею. Загалом, 
як пояснили нам Ольга та Світлана, в 

рамках проекту відбудуться не тільки 
тренінги для учнів, а й воркшопи для 
вчителів, спільні заходи, які допоможуть 
навчитися уникати конфліктів, або мир-
но вирішувати їх, допоможуть зменшити 
«прірву» між учнями та вчителями. Вліт-
ку заплановане облаштування «Кімнати 
Миру». Як зауважила К. В. Розуваєва, 
приміщення вже підібрали, воно відпові-
дає всім вимогам організації. У створен-
ні кімнаті зможуть взяти участь і учні, 
і педагоги. Цим підкреслюється важ-
ливість внеску кожного з них у спільну 
справу.

Якщо дозволить епідеміологічна си-
туація, в вересні буде організовано спіль-
ний 6-денний табір, в якому братимуть 
участь по 10 школярів із усіх  проектних 
областей. А в грудні на учасників чекає 
«Зустріч випускників» проекту.

Надалі ВГО «Поруч» та Фонд Гро-
мади Херсона «Захист» надаватиме 
Школам Миру постійну консультаційну, 
організаційну, методичну та експертну 
підтримку, а також: матеріали для оздо-
блення приміщення Класу Миру; осна-
щення меблями, технікою, наочними та 
методичними матеріалами; витрати на 
проведення заходів; навчальні поїздки 
груп підлітків в інші міста.

Тож бажаємо Новоайдарському ліцею 
та ГО «Поруч» плідної співпраці та вті-
лення намічених цілей в життя. Хай ця 
«Школа Миру» допоможе уникати кон-
фліктів та сприяє дружньому ставленню 
одне до одного.

М. ТИХОНОВА.

1. З початку пандемії з 12.03.2020 
року по району зареєстрована 961 
особа з позитивним результатом 
на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, спричинену коронавірусом                                                          
SARS-CoV-2:

-  2020 рік - 528 осіб;
- 2021 рік - 433 особи.
Дітей зареєстровано з позитив-

ним результатом на гостру респіра-
торну хворобу COVID-19, спричи-
нену коронавірусом SARS-CoV-2,                                                              
62 особи:

- 2020 рік - 35 осіб;
-  2021 рік - 27 осіб.
Серед медичних працівників, які за-

хворіли на гостру респіраторну хво-
робу COVID-19, спричинену корона-
вірусом SARS-CoV-2, зареєстровано                           
28 осіб.

На стаціонарному лікуванні перебувала 
181 особа:

-  2020 рік - 94 особи;
-  2021 рік - 87 осіб.
Всього померла 21 особа:
-  2020 рік - 12 осіб;
-  2021 рік - 9 осіб.
Обстеження пацієнтів з підозрою на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричинену коронавірусом SARS-
CoV-2, методом визначення антигену             
SARS-CoV-2 з використанням швидких 
тестів - 1093 особи,  методом ПЛР  -                                     
342 особи.

2. В рамках ІІ етапу вакцинації від 
COVID-19 отримано 150 доз вакцини  
СHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS 
(РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД, 

яка закуплена за кошти Державного              
бюджету України.

Наказом Департаменту охорони 
здоров’я Луганської ОДА № 166 від 
07.04.2021 р. було перерозподілено 
150 доз вакцини СHADOX1 NCOV-19 
CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), 
КОВІШЕЛД.

На 19 квітня 2021 року провакцинова-
но 300 осіб: Новоайдар – 42,  Щастя – 50, 
Вовкодаєве – 23, Колядівка – 31, Штор-
мове – 49, Денежникове – 7, Смолянино-
ве – 10, Новоохтирка – 5, Муратове – 17, 
Гречишкіне – 1,  Райгородка – 27, Бахму-
тівка – 1, Кримське  - 14, Трьохізбенка 
– 11, Побєда – 5, Дмитрівка – 7.

Іншого способу, щоб захистити себе 
та своїх близьких від цієї страшної           
хвороби, аніж вакцинуватися – немає.

Аби записатися на щеплення, вам 
потрібно звернутися до свого сімей-
ного лікаря. Вам призначать день та 
час, коли ви зможете отримати дозу                                  
вакцини.

Довідка «ВН». Станом на 19 квітня в 
Україні від коронавірусу зробили 450650 
щеплень (+1453 за попередню добу).

І ще раз звертаємось до всіх: не 
нехтуйте правилами безпеки, дотри-
муйтесь усіх карантинних вимог, ви-
користовуйте засоби індивідуального 
захисту, дотримуйтесь соціальної дис-
танції та мийте руки або обробляй-
те антисептиком якомога частіше. 
Ці прості правила можуть врятувати                                                  
життя.

Будьте здорові!
Новоайдарський ЦПМСД.

Нещодавно стали відомі результати конкурсу «Школа миру-2021». Із 
366 заявок-учасників у конкурсі «Надання можливостей молоді для забез-
печення примирення суспільства: сприяння взаєморозумінню та ненасиль-
ницькому спілкуванню» серед закладів загальної середньої освіти Волинської, 
Донецької, Кіровоградської, Луганської, Тернопільської, Черкаської обла-
стей Новоайдарський ліцей Новоайдарської селищної ради потрапив до спи-
ску переможців (з кожної області обрано по одному навчальному закладу                                                                                              
для реалізації проекту).

Що ж це за проект, на що націлений та як буде проходити його втілення в 
життя? Всі ці запитання ми мали змогу поставити координаторам проєкту в 
Новоайдарі, представницям ГО «Поруч» пані Ользі та пані Світлані, а також    
в. о. директора Новоайдарського ліцею Ксенії Володимирівні Розуваєвій. 

26 квітня в Україні традиційно вша-
новують ліквідаторів наслідків аварії на 
ЧАЕС, які ціною свого здоров'я змогли 
здолати страшну трагедію ХХ століття, 
що сталася цього дня 1986 року                       
на Чорнобильській АЕС. 

…Чорнобиль. За цим словом – бе-
зодня людських трагедій. Подвиг і без-
силля. Пам’ять і забуття. І наш довічний 
біль.

Слово «Чорнобиль» набуло лихо-
вісного змісту 35 років тому, коли 
мирної квітневої ночі почалася війна. 
Війна людей з нелюдським злом.

Новоайдарщина теж не стояла осто-
ронь. Її мужні сини та дочки брали 

участь у приборканні атомної стихії. 
Наразі в Новоайдарському районі про-
живають близько 300 чоловік, які ма-
ють відношення до ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС.

Нинішнє і прийдешнє покоління 
назавжди залишаться у неоплатно-
му боргу перед вами, людьми, які 
ціною власного здоров’я і навіть 
життя захистили нас від страшної                                                          
трагедії.

Щиро бажаю вам здоров’я, родинно-
го благополуччя, щастя і мирного неба! 
Нехай пам’ять про ті події навчить нас 
цінувати мир, спокій і безпеку.

А. ОЧКУР, голова
ГО «Інвалідів-ветеранів Чорнобиля».
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Запрошення на участь школа отримала ще наприкінці ми-
нулого року, а загалом конкурс тривав до 20 лютого 2021 року. 
Потім журі мало прослухати надані конкурсантами програми 
та визначити найкращих.

На Міжнародний онлайн конкурс-фестиваль «Таланти 
21 століття», що відбувся у місті Варна (Болгарія), юні му-
зиканти з Дитячої школи мистецтв Новоайдару предста-
вили цікаву конкурсну програму, яка показала їхню май-
стерність та любов до музики. Таланти новоайдарських 
виконавців гідно оцінило журі, у складі якого буди відомі                                                               
музиканти з Італії, Македонії, Болгарії та Вірменії. 

«Перемога наших музикантів – це факт визнання май-
стерності юних виконавців на міжнародному рівні й ре-
зультат наполегливої роботи і учнів, і викладачів», –                                                
зазначає директор ДШМ Катерина Тихонова.

Тож, кому вдалося відзначитися на такому престижному 
музичному конкурсі? Це Микита  Пронін, лауреат ІІІ пре-

мії Міжнародного конкурсу «Тalents of the 21st century», 
що відбувся (дистанційно) у м. Варна (Болгарія), викладач 
Олександр Зайцев; Лауреат ІІІ премії Міжнародного кон-
курсу «Тalents of the 21st century» Віталій Дяченко (викла-
дач Олександр Зайцев) та Ярослав Гречишкін, лауреат ІІ 
премії Міжнародного конкурсу «Тalents of the 21st century»,                            
викладач Віктор Мосьпан.

Хлопці брали участь в номінації категорії А – інстру-
ментальні колективи та солісти. Критерії оцінювання, яких 
дотримувалося журі: рівень складності репертуару, рівень 
віртуозності та технічної свободи виконання, сценічна куль-
тура, артистизм та творча індивідуальність. Впевнено може-
мо сказати, що юні талановиті музиканти з Новоайдару не 
залишили байдужими вимогливих членів журі та змогли вра-
зити їх і вибором композицій, й технічністю, й майстерністю,                  
й артистизмом, й оригінальністю.

І це зовсім не дивно. Адже Віталій Дяченко, Микита 

Пронін та Ярослав Гречишкін є дуже старанними учня-
ми, незмінними учасниками всіх концертів, що проходять 
у школі, а також на районній сцені, є учасниками та пере-
можцями багатьох конкурсів виконавської майстерності. 
Музика дуже багато означає в їхньому житті, вони залюбки 
присвячують їй свій вільний час, а потім вражають нас свої-
ми талантами, бездоганним виконанням, яке здатне окрилити,                                       
розчулити, подарувати справжню насолоду.

Щиро вітаємо талановитих юних музикантів та їхніх ви-
кладачів з визнанням на міжнародному рівні. Бажаємо не 
спинятися на досягненому, впевнено йти до нових перемог, 
а вони обов’язково на вас чекають. Нехай поруч завжди бу-
дуть натхнення, любов до музики та творчості, бажання ді-
литися цією любов’ю та своїм талантом із світом! Яскравих 
вам емоцій, гарного настрою та щасливих посмішок, які                                
надихатимуть на нові звершення!

М. ТИХОНОВА.

Карантин – не привід сидіти, склавши руки. Так вважають в Новоайдарській дитячій школі мистецтв. Тому відшуковують можливості для розвитку талантів своїх вихованців 
і популяризації закладу в Україні та за її межами. І це приносить свої відмінні результати!

Учні та викладачі Новоайдарської дитячої школи мистецтв не приховують свого задоволення! Нещодавно стали відомі результати Міжнародного дистанційного конкурсу 
«TALENTS OF THE 21 CENTURY» - «Таланти 21 століття» в Болгарії, місто Варна, й серед переможців – імена учнів НДШМ!

Однією з таких амбітних, цілеспрямованих, працелюб-
них та оптимістичних дівчат є Наталія Гоцман. Зараз дівчина 
навчається на другому курсі Черкаського національного уні-
верситету ім. Богдана Хмельницького на спеціальності «Се-
редня освіта. Історія». Дівчина не збавляє обертів, як під час 
навчання в Новоайдарській обласній санаторній школі, коли 
брала активну участь в житті школи, займалася науковою ро-
ботою та була незмінною учасницею різноманітних Всеукра-
їнських учнівських конференцій як раз за історичною тема-
тикою. Зараз Наталя навчається «на відмінно», знаходячись 
на першому місці рейтингу своєї групи, отримує підвищену 
стипендію, є старостою групи з 29 студентів та активною 
учасницею Студентської ради (очолює відділ комунікації),                            
бере участь у творчих конкурсах та наукових конференціях.

А ще, рік тому, ставлячи перед собою високі цілі, На-
таля долучилася до міжнародної організації AIESEC в 
Черкасах та встигла вже стати team-лідером й нещодавно 
дала два інтерв'ю на місцевому черкаському телебаченні,                                          
ставши «зірочкою» й там.

Що ж спонукає Наталку до такої надзвичайної актив-
ності та як вона все встигає? Про це енергійна студентка                         
й розповіла нам.

- Якщо говорити чесно, я мріяла вступити на «Міжна-
родні відносини», але склалося все трохи інакше. Та, зви-
чайно, я не збираюся відмовлятися від своєї мрії і буду 
робити все від мене залежне, аби стати ближче до мети, 
- розповідає Наталія. - Я не звикла робити як-небудь, тож 
навчаюсь по максимуму, налагодила чудові відносини                                                                                 
з однокурсниками та викладачами, деканатом.

Рік тому в моєму житті з'явився AIESEC, створений мо-
лоддю для молоді. «AIESEC» – це міжнародна організація, 
що надає можливість молодим людям віднайти та розвинути 
свій потенціал для здійснення позитивного впливу на суспіль-
ство. Головна місія цієї організації – розвивати лідерський та 
професійний потенціал молодих людей і робити посильний 
позитивний внесок у розвиток суспільства. В Україні AIESEC 
має представництва в 21 місті і існує вже 25 років. Це про-
ект, спрямований на вдосконалення знань і навичок молоді, 
розширення кругозору, покращення знань англійської мови і 
підвищення культурного рівня школярів та студентів.  Вони 
шукали амбітних талановитих молодих людей з бажанням 
зробити свою країну та світ навколо кращим.  Діяльність ор-
ганізації направлена на розвиток молоді в практичному се-

редовищі. Це стосується розвитку як учасників проектів, так 
і розвитку організаторів цих проектів.

Я вирішила спробувати свої сили, мені це справді цікаво. 
Так я стала учасницею команди маркетингу при організації. Я 
активно навчалася, здобувала нові знання і вже з грудня ста-
ла тім-лідером, керівником команди маркетингу. Наразі наша 

команда в складі організації готується до проведення «Най-
більшого уроку в світі», який буде присвячений актуальній 
проблемі зміни клімату. А саме  - пом'якшенню наслідків цієї 
зміни. Ми плануємо охопити близько двадцяти шкіл у Черка-
сах та області. Ми знаємо, що багато людей стурбовані гло-
бальним потеплінням та екологічними змінами у світі. 

Тож і долучаємось до всесвітньої ініціативи Дитячого 
фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Найбільший урок у світі». Це те, 
над чим ми працюємо зараз, а так, маємо дуже багато про-
ектів та ідей. Про це та багато іншого ми й розповідали                                
одразу в двох студіях місцевого черкаського телебачення.

Чи важко все це встигати? Не буду казати, що все легко, 
але я все встигаю, і мене влаштовує цілком мій ритм життя. 
Комусь він може здатися надто напруженим, але для мене це 
природно. Мій день приблизно розпочинається о 08:00. І я ві-
дразу ж виходжу на зв'язок зі своєю командою по маркетингу. 
Ми бажаємо одне одному гарного дня та обговорюємо плани 
на день. З 09:00 до 13:00 я зазвичай знаходжуся в універси-
теті. Після на мене чекають старт-ап та  зустрічі з командою.

Далі я присвячую час навчанню, підготовці до семіна-
рів, пишу наукові статті. Також я займаюся додатково анг-
лійською мовою й присвячую час своєму хобі — займаюсь 
гімнастикою. На щастя, маю трохи часу і на це. Мої вихідні 
не надто відрізняються від будніх, але в свій звичний роз-
клад я можу додати прогулянки сосновим парком. Шкода, 
що через відстань та таку зайнятість я не можу часто бува-
ти вдома, але я щодня спілкуюсь з батьками та друзями,                                                    
й подумки я часто буваю в рідному Новоайдарі.

Влітку від організації на шість тижнів я їду на стажування 
до Туреччини. Я дуже цьому рада! Туреччина – країна, яка 
вражає своїми протиріччями і поєднує в собі непоєднуване: 
європейська держава з суворими і глибокими традиціями 
мусульманського світу, яскрава історія, перевірені століт-
тями цінності і сучасна динаміка міст. Це якесь неймовір-
не гіперпоєднання різних культурних традицій. І я мрію                          
доторкнутись до традицій цієї країни та здобути нові знання.

Здатність змінювати світ на краще мають багато людей. 
Хоча часто ми думаємо, що навряд чи зуміємо внести карди-
нальні зміни в чиєсь життя, світогляд, загальну картину сві-
ту. Твердження про те, що кожен з нас може змінювати цей 
світ, бути відкритим, активним і цілеспрямованим, говорити 
зі світом однією мовою, впевнена, не порожні слова, і я хочу 
змінюватися, відчуваю, що я можу щось змінити на краще.

Щиро дякуємо Наталці за щиру розмову, за оптимізм 
та енергійність, якими вона щиро ділиться з оточуючи-
ми. Бажаємо досягнути мети та здійснити всі мрії, йти                                   
своїм шляхом, і знати, що все буде добре!

М. ТИХОНОВА.

Завжди приємно дізнаватися, а потім розповідати вам, шановні читачі, про досягнення наших земляків в різних 
сферах життя. Особливо приємно, коли це досягнення молоді, яка тільки розпочинає свій самостійний життєвий 
шлях і доводить, що і сама чогось варта.

Ярослав Гречишкін Віталій Дяченко Микита Пронін
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Ця нематеріальна культурна спадщина, що передаєть-
ся від покоління до покоління, постійно відтворюється 
спільнотами та групами під впливом їхнього оточен-
ня, їхньої взаємодії з природою та їхньої історії і фор-
мує у них почуття самобутності й наступності, сприя-
ючи таким чином повазі до культурного різноманіття                                                     
й творчості людини. 

Термін «нематеріальна культурна спадщина», як її     
визначено вище, проявляється, зокрема, у таких галузях:

- усних традиціях та формах вираження, зокрема в мові 
як носії нематеріальної культурної спадщини; 

- виконавському мистецтві; 
- звичаях, обрядах, святкуваннях; 
- знаннях та практиці, що стосуються природи                     

та всесвіту; 
- традиційних ремеслах. 
Питання дослідження, збереження та популяриза-

ції традиційної народної культури останнім часом на-
було особливого значення. Зберегти це багатство - ос-
нову нематеріальної культурної спадщини - є сьогодні 
одним з пріоритетних завдань Міністерства культури                           
України. 

На Новоайдарщині, як і по всій Україні, вже кілька ро-
ків поспіль теж ведеться активна робота з моніторингу, 
розвитку та захисту живого спадку рідного краю.

Останнім часом у нашій місцевості було виявлено та 
зареєстровано вісім елементів НКС. Серед них «Обряд 
зустрічі весни в селах Михайлівка, Деменкове, Безгинове 
та Царівка», «Випікання весільних хлібів у селі Михай-
лівка», «Приготування козацького квасу з хріном у селі 
Гречишкіне», «Виготовлення обрядових пташок-жай-
воронків на Новоайдарщині», «Приготування пиріжків 
з крихтами у селі Гречишкіне», «Виготовлення кваску з 
хрінком у селі Співаківка», «Приготування пиріжків з 
«таком» у селі Михайлівка» та «Приготування цілющого 
бузинника у селі Михайлівка».

Досить цікавою та плідною була робота у селі Ми-
хайлівка. Почалася вона ще з 80-х років минулого сто-
ліття. Завдяки пошуковій діяльності членів фольклор-
но-етнографічного гуртка Царівської школи (керівник 
А. Сорокіна), було відроджено і відтворено місцевий 
обряд зустрічі весни та процес виготовлення обрядових 
пташок-жайворонків. За фольклорно-етнографічну ком-
позицію «Зустрічаєм весну-красну» гуртківці одержа-
ли тоді вищу нагороду в районі та почесне друге місце 
на обласному фольклорному фестивалі. Ці зусилля не 
були марними: колишні учні, а тепер вже дорослі люди,                                                               
залюбки передають знання та вміння своїм дітям. 

Нове життя обрядові та процесу випікання жайворон-
ків дали не так давно працівники краєзнавчого музею се-
лища Новоайдар. Вже традиційним стало тут випікання 
обрядових пташок та закликання красуні-Весни. А ще 
обряд зустрічі весни, відтворений знову на основі колись 
зібраного місцевого матеріалу, успішно показали на сце-
ні РБК діточки з ансамблю «Феєрверк» під керівництвом 
Ольги Рубан.

Ці факти красномовно говорять про важливість збе-
реження цього ще живого народного місцевого спад-
ку, а також є підставою для створення облікових кар-
ток елементів нематеріальної культурної спадщини                                           
Новоайдарщини. 

Не менш цікавими також виявились інші знахідки му-
зейників у селі Михайлівка. Насамперед, випікання обря-
дових весільних хлібів. Своїми оригінальними секретами 
залюбки поділилася місцева майстриня, Шаповалова Віра 
Семенівна. Жінка розповіла, що весільну випічку могли 
готувати лише щасливі у шлюбі жінки. Як і по всій Украї-       
ні, пекли у Михайлівці короваї, гільця та шишки. Але 

тільки у цьому селі напередодні весілля пекли з тіста пару 
«лаптів» та сову. «Лапті» дарували батькові нареченої, 
щоб у гості ходив та ніг не намочив, а сову – матері на 
згадку про дочку. Ця випічка теж стала гідним елементом                    
нематеріальної культурної спадщини. 

Крім того, михайлівці здивували ще двома місцевими 
стравами: пиріжками з «таком» і дуже смачним цілющим 
десертом – «бузинником». Такі пиріжки мають незвичну 
начинку. Її роблять «просто так», з будь-якого борошна, 
пересмаженого на олії або шкварках. І це дійсно дуже 
смачно. В інших селах Новоайдарщини теж печуть такі 
пиріжки, але називають їх по-різному: «з мукою» або       
«з піском», бо така начинка зовні нагадує мокрий пісок. 

Особливо цінять місцеві люди надзвичайно корис-
ний десерт – «бузинник». І не даремно, бо він здавна 
вважається головним еліксиром жіночого здоров’я та 
молодості. А ще вживання в їжу ягід бузини сприяє по-
ліпшенню роботи шлунково-кишкового тракту, а також 
перешкоджає розвитку діабету і ракових захворювань. 
Крім того, до страви додається небагато свіжих достиглих 
слив, які благотворно впливають на стан серцево-судин-
ної системи, дозволяють вивести з організму «поганий» 
холестерин та знизити високий тиск. Ці фрукти пре-
красно позначаються на психічному здоров'ї, заспокою-                                                        
ють, дозволяють впоратися з нервовим напруженням 
та стресами. Тож і приготування пиріжків з «таком» та 
цілющого «бузинника» теж було занесено до переліку                                                                                
елементів НКС Новоайдарщини. 

А в селах Гречишкіне та Співаківка дуже великим 
попитом користується особливий квас, який мешкан-
ці Гречишкіного називають «Козацьким квасом з хрі-
ном», а співаківці лагідно – «Квасок з хрінком». Вони 
виготовляються трохи по-різному, але їх рецепти, що 
прийшли з сивої давнини, досі дбайливо зберігають і 
готують за ними чудовий цілющий напій і приправу до 
різних страв. Продукти для приготування квасу вико-
ристовують лише місцеві натуральні, і тому вони дода-
ють людям і сили і здоров’я від самої матінки-Природи. 
Обидва рецепти виготовлення квасу теж гідно доповнили                                                                         
перелік елементів НКС рідного краю. 

А ще в селі Гречишкіне, як і в деяких інших наших 
селах, печуть пиріжки з «крихтами». Вони цікаві сво-
єю складною і оригінальною начинкою: там і м’ясо, 
і лівер, і шкварочки. До всього цього додають крихти 
звичайного хліба. Смачні виходять пиріжки! Їх приго-
тування в наших селах теж заслуговує особливої ува-
ги як елемент нематеріальної культурної спадщини                                                                        
Новоайдарщини. 

У майбутньому на розгляд будуть представлені інші 
духовні надбання наших предків. Серед них автентичний 
фольклор україномовних сіл Новоайдарщини, приготу-
вання гарбузового меду у селі Гречишкіне, поминальні 
звичаї Новоайдарщини, виготовлення віників та мітел 
місцевими майстрами та деякі інші.

Якщо у читачів газети є щось цікаве, що теж мог-
ло б доповнити перелік місцевих елементів НКС, 
будемо дуже вдячні за допомогу і розглянемо                                                                    
будь-яку пропозицію!

А. СОРОКІНА, науковий співробітник
краєзнавчого музею Новоайдарської селищної ради.

Днями чудовий ювілей – 15 років на посаді дирек-
тора Новоайдарського музею – відзначила прекрасна 
жінка, талановитий керівник, справжній професіонал 
своєї справи Анна Костянтинівна Божкова. Нехай і на-
далі спільні Ваші та Вашого колективу творчі задуми           
втілюються в життя!

Термін «нематеріальна культурна спадщина» означає ті звичаї, форми показу та вираження, знан-
ня та навички, а також пов'язані з ними інструменти, предмети, артефакти й культурні про-
стори, які визнані спільнотами, групами й у деяких випадках окремим особами як частина їхньої                                                                                                                                     
культурної спадщини. 

В змаганнях взяли участь 10 сильних спортсменів: Ми-
хайло Сиров, Антон Літовченко, Анатолій Глайборода, Во-
лодимир Богатирьов, Володимир Корнєєв, Євген Декін, 
Павло Рубан, Олександр Копанєв, Роман Шевченко, Віктор             
Віноградов.

Змагання проходили дуже цікаво для кожного з учасни-
ків. Боротьба як завжди була запеклою, але атмосфера за-
лишалась теплою та дружньою. Більярдісти помітили, де 
вони додали в майстерності, тож змагатися було дуже цікаво.            
Та й спостерігати було не менш видовищно.

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

Тож, за підсумками змагань призові місця розподілились 
наступним чином: 

І місце заслужено посів Анатолій Глайборода, йому ді-
стався по праву й Кубок переможця; ІІ місце в запеклій бо-

ротьбі виборов Володимир Богатирьов; а ось ІІІ 
місце розділили між собою відразу два спортсме-
ни - Михайло Сиров та Євген Декін. Переможці 
нагороджені грамотами та медалями.

Більярдні змагання залишили по собі без-
ліч вражень та виявилися дуже цікавими й в 
плані гри, й в плані спілкування з однодум-
цями, з тими, з ким знаходишся на «одній                                                   
хвилі».

Такі дружні турніри вже давно стали доброю 
традицією, яку більярдисти стабільно розвива-
ють, вносять щось нове та цікаве в щоденне жит-
тя. «Я вважаю такі турніри справжнім святом, 
незалежно від кінцевого результату, - говорить         
В. Корнєєв. – Головне – емоції, спорт та справжня 
дружба».

Нещодавно Новоайдар знов став осередком змагань більярдистів, які залюбки зібралися, аби вкотре визначити 
наймайстернішого. Організаторами турніру виступили КП «Спорт для всіх» (кер. Євген Білобровський) та правління 
райспоживспілки (голова Володимир Корнєєв).

Пиріжки «з таком»

Випечені «жайворонки»

Бузинник

Козацький квас
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Какая же она, наша Земля?
Подсчитано, что планете Земля       

примерно 4,5 миллиарда лет.
Если вы захотите обойти вокруг 

Земли, шагая по экватору, то пред-
стоит проделать путь длиной почти в                                
40 тыс. 10 километров.

Расстояние от поверхности до центра 
равно 6 тыс. 378 километров. Причем, 
действительно твердые породы (лито-
сфера) формируют слой всего около 70 
километров, а, продвигаясь далее вглубь, 
мы наблюдаем полужидкие и жидкие  
состояния.

Самым холодным местом на Земле 
признана Антарктика – 21 июля 1983 года 
на исследовательской станции «Восток» 
в Антарктике было зарегистрировано         
-89 градусов по Цельсию. 

Долина Смерти в Калифорнии и ме-
сто в Ливии, называемое Эль Азизия, 

удерживают рекорды самых горячих 
мест на Земле. Рекорд Эль Азизии – 
57,8 градусов по Цельсию (13 сентя-
бря 1922 года), рекорд Долины Смерти 
– 55,8 градусов по Цельсию (10 июля                                        
1913 года).

Земля невероятно богата минерала-
ми – ученые классифицировали уже 
около 4000 видов минералов, пример-
но 200 из них имеют практическое зна-
чение. Ежегодно открываются 50-100                            
видов минералов.

Самая большая живая структу-
ра на Земле – коралловые рифы. 
Некоторые кораллы заметны даже                                                    
из космоса.

Самая низкая точка на суше – Мёрт-
вое море между Иорданом, Израилем 

и Западным берегом реки Иордан –           
423 метра ниже уровня моря.

Самая глубокая точка в океане на-
ходится в Марианской впадине –              
10916 м.

Океаны покрывают 70 % Земли. Че-
ловек исследовал только 5 %, т. е. 95 % 
водной глади нашей планеты никто и  
никогда не видел.

Самое большое дерево в мире – ги-
гантская секвойя «Генерал Шерман» 

из национального парка «Секвойя» в 
Калифорнии. Его высота – 83,8 м, мас-
са – 1900 тонн, объем ствола – 1486          
кубических метров.

Считается, что самое засушливое 
место на нашей планете — чилийская 
пустыня Атакама, где осадков не было 
несколько тысяч лет. Но есть на Земле 
место, где они не выпадали 2 млн лет, 
и это сухие долины Мак-Мердо, распо-
ложенные в Антарктиде. Кроме того, 
именно здесь дуют самые сильные                     
ветры на планете.

В неисследованных водах Земли 
содержится более 20 млн тонн золо-
та. Чтобы намыть 1 г, придется про-
пустить через специальный агрегат                                
13 млрд литров воды.

Расстояние от Земли до Солнца – 
150 000 000 километров. В результа-
те солнечный свет добирается до на-
шей планеты не сразу, а за 8 минут                                            
и 19 секунд.

Считается, что самое засушливое 
место на нашей планете — чилийская 
пустыня Атакама, где осадков не было     
несколько тысяч лет.

Есть на Земле и место, где осад-
ки не выпадали 2 млн лет, и это сухие 
долины Мак-Мердо, расположенные 
в Антарктиде. Кроме того, имен-
но здесь дуют самые сильные ветры                                                               
на планете.

С каждым годом растет уверенность 
в том, что во Вселенной есть планеты, 
похожие на Землю. В феврале 2017 
года NASA сообщила об обнаружении 
в созвездии Водолея трех планет зем-
ного типа, на которых, скорее всего,               
есть вода.

Если всю воду Мирового океана рав-
номерно распределить по поверхно-
сти, то получился бы слой толщиной 
более 2,7 километров. Из всей воды, 
которая есть на Земле, только 2,5 % 
приходится на пресную, остальная –                                     
солёная.

Если бы история Земли была 
представлена в виде 24-часового от-
резка, то динозавры вымерли бы в 
23:41, а человеческое существова-
ние началось бы в 23:54:43 этих же                                                                     
суток.

zagge.ru; naked-science.ru; adme.ru

В этот день в 1616 году ушли из жизни 
М. Сервантес, У. Шекспир и Инка Гар-
силасо де ла Вега. Проходившая в 1995 
году в Париже Генеральная конференция 
ЮНЕСКО решила отдать дань уважения 
книгам и авторам, призывая всех, и осо-
бенно молодежь, находить удовольствие 
в чтении и уважать незаменимый вклад 
тех, кто содействовал социальному и 
культурному прогрессу человечества. 
Тогда и был учрежден Всемирный день 
книги и авторского права и Премия ЮНЕ-
СКО за пропаганду идеалов терпимости 
в детской и юношеской литературе.

Решение было принято с целью про-
свещения, развития осознания культур-
ных традиций, а также с учётом того, 
что книги являются наибольшим сред-
ством распространения знания, самым              
надежным способом его сохранения.

Известные плагиаторы в литерату-
ре. На протяжении всей истории мировой 
литературы в плагиате обвиняли даже ве-
ликих – Вольтера, Стендаля, Эмиля Золя, 
Оноре де Бальзака, Михаила Шолохо-
ва, Татьяну Толстую, Бориса Акунина             
и многих других.

Александр Дюма. Роман «Три мушке-
тера» – чистый плагиат. Его сюжетный 
ход и даже главных героев, включая Ми-
леди и кардинала Ришелье, Дюма взял 
из книги «Мемуары мсье Д’Артанья-
на», автором которой был французский 
писатель Гасьен де Куртиль де Сандра, 
который был капитаном в роте королев-
ских мушкетеров, а потом попал в Басти-
лию за книгу с пикантными подроб-
ностями из жизни королевской семьи. 
Оттуда де Куртилю удалось бежать в 
Нидерланды, где он и написал «Ме-
муары мсье Д’Артаньяна», попавшие                                                                
на глаза Дюма.

Дюма не раз упрекали в литературном 
воровстве, но он спокойно отвечал: «Все, 
что существует в этом мире, – плагиат. 
Даже бог создал Адама по своему образу 
и подобию».

Уильям Шекспир. Сюжеты самых по-
пулярных своих произведений – «Отел-
ло» и «Ромео и Джульетта» – Шекспир 
не придумал сам. История Отелло была 
впервые описана в рассказе «Капитан 
Моро», который принадлежит перу ита-
льянского романиста и поэта Джован-
ни Батисто Джиральди. А сюжет самой 
печальной повести на свете Шекспир 
позаимствовал в «Трагической истории 
Ромеуса и Джульетты» английского по-
эта Артура Брука. Впрочем, сам писатель 
никогда не отрицал факта использования 
чужих произведений. Но каждый раз 
оговаривал, что ему удалось существен-
но обогатить и улучшить их: «Сюжет, в 
краже которого вы меня упрекаете, был 
подобен девке, которую я поднял из грязи 
и ввел в высший свет».

Александр Волков. Сказку «Волшеб-
ник страны Оз» американский писатель 
Лаймен Фрэнк Баум сочинил для своих 
буквально на ходу. Когда кто-то из слу-
шателей спросил, как называется вол-
шебная страна, о которой он рассказыва-
ет, Баум посмотрел вокруг (дело было в 
его кабинете) и остановил свой взгляд 
на ящиках картотеки – на одном их них 
было написано: «O – Z». Так было при-
думано название для загадочной страны, 
а книга вышла в 1900 году. «Волшебник 
Изумрудного города» был издан спустя 
почти 40 лет – в 1939 году. Ее написал 
преподаватель высшей математики Мос-
ковского института цветных металлов 
и золота Александр Волков. По сказке 

Баума он учил английский язык. После 
прочтения каждой новой главы он пе-
ресказывал ее своим сыновьям. Им так 
нравилось, что они посоветовали отцу 
написать новую историю на основе этих 
рассказов. Несмотря на то, что в своем ва-
рианте Волков изменил некоторые дета-
ли, назвать сказку Волкова оригинальной                                                                     
никак нельзя.

Николай Носов. Герои повестей Ни-
колая Носова «Приключения Незнайки 
и его друзей», «Незнайка в солнечном 
городе» и «Незнайка на Луне» впервые 
появились в произведениях дореволю-
ционной русской писательницы Анны 
Хвольсон «Царство малюток».  Малют-
ки были эльфами, а жители Солнечного 
города стали коротышками. Главного 
героя Хвольсон звали Мурзилкой (впо-
следствии так назвали главный совет-        
ский детский журнал), Носов назвал его 
Незнайкой. Оба – забавные персонажи, 
но Мурзилка – скорее отрицательный, а 
Незнайка, несмотря на все его недостат-
ки, положительный. На этом сходство 
между двумя произведениями заканчива-
ются, так что плагиатом в прямом смысле 
слова «Приключения Незнайки и его дру-
зей» назвать трудно, тем более, что Анна 
Хвольсон тоже не может претендовать на 
полноправное авторство – впервые пер-
сонажи этой сказки появились в комиксах 
канадского художника Палмера Кокса, а 
Хвольсон написала к ним русский текст.

Джек Лондон.  Знаменитый писатель, 
воспевший смелых и храбрых людей, 
оставил после себя богатое литератур-
ное наследие. А ведь прожил он, пусть 
и бурно, всего 40 лет. Сам Лондон и не 
скрывал, что сюжет своего «Зова пред-
ков» он украл у собирателя индейского 
фольклора Эгертона Янга. Да и вообще 
свой плагиат писатель именовал перера-
боткой сырого материала в характерном 
для себя стиле.

Герберт Джордж Уэллс. Один из 
самых великих фантастов, создатель «че-
ловека-невидимки». Его общественная и 
литературная деятельность напоминала 
беспрерывный конвейер. Однако вдох-
новения хватало не всегда, вот и черпал 
Уэллс сюжеты из чужих текстов. Порой 
он даже переписывал их слово в сло-
во. Хорошо еще, что «Война миров» и 
«Россия во мгле» написаны Уэллсом са-
мостоятельно. После того, как писатель 
добился славы на почве литературы и 
философии, он решил заняться историей. 
Уэллс же решил переработать рукопись 
некоей Флоренс Дикс, которая пыталась 
судиться со знаменитым писателем, де-
монстрируя убедительные доказатель-
ства своего авторства. Однако в данном 
случае органы английского правосудия 
встали на сторону Уэллса.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд, же-
нившись на Зельде Сейр, прибрал к ру-
кам ее старый дневник. А спустя два года 
после свадьбы Зельду ждало неприят-
ное открытие — в новом романе мужа 
«Прекрасные и проклятые» она обна-
ружила отрывок из того самого дневни-
ка! И не только из него — супруг также 
включил в роман строчки из ее писем. 
Фицджеральд проворачивал этот трюк 
не раз, но однажды Зельда ему отомсти-
ла. Она и сама была писательницей, и 
в 1932 году без согласия мужа опубли-
ковала роман «Спаси меня, вальс», в 
котором в подробностях описывалась                                                             
их личная жизнь.

tsn.ua; molomo.ru;
iledebeaute.ru; theoryandpractice.ru

 

Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году, в 
1990 году этот день стал международной акцией. Причём каждый год этот 
День посвящен определённой теме. В 2016 году празднование Дня земли совпало 
с церемонией подписания Парижского соглашения по климату, которое было 
принято всеми 196 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении кли-
мата 12 декабря 2015 года в Париже. В рамках этого соглашения страны до-
говорились совместными усилиями ограничить рост глобальной средней тем-
пературы до показателя менее 2 градусов, а с учетом серьезных последствий, 
стремиться к показателю 1,5 градуса.

 

Символическая для мировой литературы дата 23 апреля стала поводом 
для учреждения Всемирного дня книги и авторского права (World Book and 
Copyright Day).
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ  
МЕБЕЛИ. 050-039-92-95.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт. 
Обслуживание. 099-336-87-79.

услуги

куплю
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77, 098-008-78-21.
КРС. 066-227-17-47.
ПЧЕЛОСЕМЬИ. 066-896-08-86.

продам
ДОМ. 099-054-81-79.
ДОМ в Новоайдаре. Но-

вый, без отделочных работ.                                  
050-939-75-25.

ДОМ в Райгородке.                    
095-31-00-122.

Трёхкомнатную КВАРТИРУ 
в центре. 099-054-81-79.

ДАЧУ. 500 у. е. + пере-   
оформление. 050-708-41-67.

НОУТБУК, МОПЕД «Аль-
фа», СКУТЕР «Навигатор».           
095-05-36-761.

ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, МУЛАР-
ДОВ, ГУСЯТ. 095-56-255-71.

АКЦІЯ!!! БРИКЕТИ ПА-
ЛИВНІ з деревини для всіх 
видів топок. 2500/тонна. До-
ставка від 2 тонн безкоштовна.     
066-305-44-64, 067-103-28-10.

ЦЫПЛЯТ разных пород. 
066-159-59-40.

КАРТОФЕЛЬ. Цена дого-
ворная. 066-54-14-678.

МАСТЕРКИ, ШПАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ - от 10 до 
50 грн, УГОЛКИ алюминие-
вые на кровлю, ПОДВЕСКИ 
для стояка воды железные, 1 м 
- 20 грн, ЭЛЕКТРОКОШКИ 
с монтажным поясом - 100 грн, 
ЦЕПЬ цельную добротную с 
замком, 4 м - 50 грн, добротные 
деревянные ДВЕРИ (2 м х 1,2 
м) - 50 грн, ЭЛЕКТРОМЯСО-
РУБКУ - 100 грн, РУЧНУЮ 
КАПУСТОРЕЗКУ, СОКОВЫ-
ЖИМАЛКУ - 100 грн, тонкую 
ОКАНТОВОЧНУЮ ПОЛО-
СУ (сечение - 1 х 5), 1 м - 10 грн, 
ВЕРТИКАЛЬНО-УГЛОВОЙ 
УРОВЕНЬ - 20 грн, ЛЮСТРУ - 
20 грн, НАСТЕННЫЙ КОВЁР 
(2 х 1,5 м) - 100 грн, ПЕНО-
ПЛАСТ ЛИСТОВОЙ, ЭМА-
ЛИРОВАННЫЕ ЧАШКИ (на 
2 ведра) - 100 грн, СУНДУЧОК 
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА, ПОД-
СТАВКИ ПОД КАСТРЮЛИ на 
газплиту - 10 грн, ОКОННЫЕ 
РАМЫ, б/у (1 х 0,55 м) - 50 грн, 
ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ, б/у (1 
х 0,55 м) - 50 грн, ЭЛЕКТРО-
ПЛИТЫ, ЭЛЕКТРООБОГРЕ-
ВАТЕЛИ, ЭЛЕКТРОДУХОВ-
КУ, б/у, ТРУБЫ пластиковые 
канализационные, длина 2 м, 
диаметр 20 см – 80 грн за 1 шт.; 
оконное СТЕКЛО 50*80 см, 1 
шт. – 30 грн; ручной НАСОС 
алюминиевый для посадки пчел 
и опрыскивания деревьев и т. 
д. – 50 грн; УЛЕЙ, РАМКИ, 
ШЛАКОВАТУ для утепления, 
РУБЕРОИД в рулонах, 1 м - 30 
грн; резиновые ШЛАНГИ для 
полива; КОСУ – 100 грн, ВИЛЫ 
– 50 грн.; КАЙЛО, 2 шт. - 30 
грн; ЛОМ - 50 грн, ДВУРУЧ-
НУЮ ПИЛУ («Дружба») – 100 
грн, СЕМЕНА тыквы (сладкая, 
кормовая, цуккини) и петруш-
ки, стакан - 10 грн. Телефон:                                                  
050-198-55-81, с. Безгиново.

Качественные и только оригинальные
средства защиты растений
от европейских производителей.

Инсектициды, фунгициды, гербициды 
и другое. Надёжная защита ваших расте-
ний от насекомых, грибков и болезней.                      
Стимуляторы роста и другое.

Пгт. Новоайдар, ул. 40 лет Победы, 43. 
Тел. 095-510-55-91, 097-708-57-99. Валентина.

Также возможна доставка и НП.

Пенсійні посвідчення
До Старобільського об’єд-

наного управління Пенсій-
ного фонду України Лу-
ганської області надійшли 
пенсійні посвідчення, звернення 
за оформленням яких відбулося                                                                
до 01.01.2021 р.

Для отримання пенсійного 
посвідчення при собі необхід-
но мати паспорт. Видача пен-
сійних посвідчень проводиться                                  
без отримання талону. 

Пенсійні посвідчення ви можете отримати за адресою від-
ділу Новоайдарського обслуговування громадян Управління                            
в смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 20к.

Графік прийому управління: понеділок – п’ятниця                                             
з 08:00 до 17:00, без перерви.

Для надання та отримання інформації щодо різних пи-
тань в управлінні працюють телефонні «гарячі лінії»:                                             
066-619-33-70 та (0642) 96-07-76. 

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛИ.

Изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

Изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

ДИПЛОМ про неповну середню освіту АН 16026287 на ім’я 
АНТОНОВА Василя Миколайовича, 25.06.1985 р. н., вважати     
недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ЯРОВОЙ Сергія Михайловича, 
03.10.1990 р. н., вважати недійсним.

считать недействительным

Новоайдарський РВ УДМС інформує:
З метою недопущення поширення гострої респіраторної хворо-

би COVID-19 рекомендуємо перейти на максимальне використан-
ня електронних сервісів на офіційному вебсайті ДМС, зокрема,             
попереднього запису до електронної черги.

УДМС в Луганській області закликає усіх своїх відвідувачів – 
громадян України, іноземців та осіб без громадянства – утрима-
тися від відвідування Управління та територіальних підрозділів 
УДМС в Луганській області без нагальної потреби!

Якщо причина звернення невідкладна і потребує обов’язко-
вого відвідування Управління та територіальних підрозділів 
УДМС в Луганській області, просимо дотримуватись наступ-
них рекомендацій щодо зменшення впливу та передачі гострої 
респіраторної хвороби COVID-19:

- відвідувати Управління та територіальні підрозділи УДМС             
в Луганській області за попереднім записом до електронної черги;

- у приміщенні Управління та територіального підрозділу 
УДМС в Луганській області та перед входом до них користуватися 
захисною маскою або респіратором;

- обробляти руки на вході до приміщень Управління чи терито-
ріальних підрозділів УДМС в Луганській області дезінфекуючими 
(антисептичними) засобами;

- черга в приміщенні Управління та територіальних підрозділів 
УДМС в Луганській області – не більше 3 осіб;

- в приміщенні Управління та територіальних підрозділів 
УДМС в Луганській області дотримуватись безпечної відстані                                  
(щонайменше 1,5 метри).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: у період дії карантину документи,                    
які не були отримані заявниками, знищенню не підлягають!

Заздалегідь просимо з розумінням поставитись до си-
туації, що склалася, і приносимо вибачення за можливі                                                       
незручності!

Будьте свідомими та зайвий раз не наражайте на небезпеку 
себе та оточуючих!

18 апреля 2021 года в воз-
расте 56 лет после продолжи-
тельной болезни от нас ушел   
в небесный дозор

КУТОЛОВСКИЙ
Владимир Станиславович.

Воин-интернационалист, 
наш боевой побратим, забот-
ливый отец, хороший муж, 
хороший дедушка... Вечный 
ему покой, Царствие ему Не-
бесное. Выражаем искрен-
ние соболезнования родным                                
и близким.

Районный совет ветеранов,
Союз ветеранов Афганистана.

Колектив Вовкодаївської гімназії висловлює щирі 
співчуття Кутоловській Ганні Андріївні з приводу 
тяжкої втрати – смерті чоловіка КУТОЛОВСЬКОГО                                                                                              
Володимира Станіславовича.

Випускники 1979 року Вовкодаївської школи з су-
мом повідомляють про передчасну смерть однокласни-
ка КУТОЛОВСЬКОГО Володимира Станіславовіча та                                      
висловлюють співчуття родині покійного.

Учні 7 класу Вовкодаївської гімназії та їхні бать-
ки висловлюють щирі співчуття класному керівнику 
Кутоловській Ганні Андріївні з приводу смерті її чоловіка                                                                        
КУТОЛОВСЬКОГО Володимира Станіславовича.

Сумуємо і щиро співчуваємо Кутоловській Ганні Андріївні 
з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка –               
КУТОЛОВСЬКОГО Володимира Станіславовича.

Поділяємо біль втрати та сумуємо разом з вами. Нехай земля 
йому буде пухом, а душі – вічний спокій.

Сім’я Гетьманцевих, с. Олексіївка. 

Профсоюз медработников 
КНП «Новоайдарская много-
профильная больница» выра-
жает соболезнования родным и 
близким по поводу смерти

ДУГИНОВОЙ
Надежды Ивановны,

одного из старейших медра-
ботников Новоайдарской боль-
ницы.

Новоайдарский поселковый совет, Районный совет ветера-
нов, Союз ветеранов Афганистана глубоко скорбят по случаю 
смерти участницы трудового фронта во время Второй миро-
вой войны ДУГИНОВОЙ Надежды Ивановны и выражают        
искренние соболезнования родным и близким.

17 марта 2021 года
ушёл из жизни

дорогой и любимый нами
муж, папа, дедушка

ПЕТРУСЕВИЧ
Василий Дмитриевич

(06.03.1950 – 17.03.2021)

25 апреля – 40 дней,
как тебя нет с нами.

Трудно поверить
и смириться с этой утратой…
Помним. Любим. Скорбим.

Жена Таня, дети Саша, 
Вася, Рита, Наташа,

внуки Димочка,
Данечка, Никитушка,

зятья Саша, Вова,
невестки Лена, Женя.

ПОМНИМ.. .
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Уважаемый
АНТОНОВ

Владимир Николаевич!

В этот славный
торжественный день

С юбилеем тебя
поздравляем!

Вот еще на одну
ты поднялся ступень —

Сегодня 70 лет
мы тебе отмечаем!

Сколько б годы ни шли,
не старей ты ничуть,

Начинай каждый день
жить сначала.

Ты прошел очень долгий,
ответственный путь,

Но еще далеко до финала.
Жизнерадостным будь

и поменьше болей,
Твои 70 лет —
только начало!

За здоровье твое
и за твой юбилей

В этот день
поднимаем бокалы!

 Твоя семья.

24 апреля. Растущая Луна в 
знаке Дева. Время благоприят-
но для любой кропотливой ра-
боты, требующей вдумчивого и 
серьезного подхода. Абсолютно 
все направления финансовой 
деятельности, при серьезном 
подходе, как никогда принесут 
соответствующее материальное                         
вознаграждение.

25 апреля. Растущая Луна в 
знаке Весы. Подходящее время 
для отдыха после напряженной 
работы, обусловленной лунной 
Девой. Лучше всего не начинать 
чего-либо нового и глобального, 
а быстро завершить ранее нача-
тое и спланированное. Неплохой 
и довольно плодотворный период 
для делового сотрудничества, 
основанного на взаимопонима-
нии и отсутствии каких-либо                 
разногласий.

26 апреля. Растущая Луна в 
знаке Весы. 15-й лунный день. 
День искушений. События за-
висят от того, по какому пути 
вы идете, а от ваших реакций на 

них — то, в какую сторону вас 
заведет тропинка судьбы. Очень 
велика вероятность осложнения 
отношений с близким окруже-
нием. Принятие ответственных 
решений лучше всего перенести 
на другое, более благоприятное                      
для этого время.

27 апреля. Полная Луна в 
знаке Скорпион. Настало время 
принятия самых ответственных 
решений. Улучшенная мысли-
тельная деятельность, возросшая 
способность к концентрации на 
сути проблемы и высокий уро-
вень самокритичности как нель-
зя лучше позволяют отделить 
истинно важное от наносного                                     
и малозначимого.

28 апреля. Убывающая Луна 
в знаке Скорпион. Можно сме-

ло браться за новые начинания, 
разрабатывать бизнес-планы 
новых проектов и возлагать на 
себя всевозможные обязатель-
ства, которые окажутся посиль-
ными. 17-й лунный день. День 
ощущения радости от бытия,     
обретения внутренней свободы. 

29 апреля. Убывающая Луна в 
знаке Стрелец. Лунный Стрелец 
несколько уводит наши мысли-
тельные процессы от земной 
логики и конкретики в область 
абстрактного мышления. Любые 
бюрократические вопросы в это 
время решаются на удивление 
легко, практически сами собой. 
Однако, несмотря на это, период 
идеален для решения вопросов, 
связанных с юриспруденцией        
и любыми правовыми вопросами.

30 апреля. Убывающая Луна 
в знаке Стрелец. 19-й лунный 
день. Критический день. В идеа-
ле — оставаться дома и не посе-
щать людных мест. Лучше всего 
посвятить время нравственному 
очищению: покаянием, избавле-
нием от иллюзий, лжи, проявле-
ния гордыни и эго. Самый небла-
гоприятный день для заключения 
брака или других партнерских                        
соглашений.

 

22-23 апреля — пик метеор-
ного потока Лириды. Ожида-
ется от 20 до 90 метеоров в час. 
Поток образован частицами 
пыли, которые оставляет коме-
та C / 1861 G1 (Тэтчер). Радиант 
— созвездие Лиры.

Максимум активности по-
тока наступит 22 апреля в 
21:04. Правда, практически 
полная Луна помешает на-
блюдениям, увидеть мож-
но будет только самые яркие                                               
метеоры.

27 апреля — первое из трех 
суперлуний 2021 года. Спутник 
окажется в ближайшей к Зем-
ле точке в 06:33, увидеть яр-

кий лунный диск можно будет            
в 20:32. 

Суперлунием называют не-
бесное явление, при котором 
полнолуние или новолуние 
совпадает с моментом макси-
мального сближения спутни-
ка с планетой. Так как Луна 
вращается вокруг Земли по 
эллиптической орбите, рассто-
яние между двумя телами то 
уменьшается, то увеличивается. 
Когда Луна подходит к Земле 
максимально близко и полно-
луние совпадает с этим сближе-
нием, мы можем видеть в небе       
большой яркий шар.

severnymayak.ru

Сканворд


