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21 квітня на виборах Президента України переміг
Володимир Олександрович Зеленський

26

квітня

День Чорнобильської
трагедії
Шановні ліквідатори аварії на
Чорнобильській АЕС!

26 квітня 1986 року увійшло в історію цивілізації
трагічною датою. На багатостраждальній українській
землі сталася жахлива техногенно-екологічна катастрофа, якої людство ще не знало. Аварія на Чорнобильській
АЕС віддаляється від нас у часі. Від того чорного дня минуло 33 роки. Проте щороку ми все глибше усвідомлюємо масштаби і наслідки тієї страшної
катастрофи та розуміємо, від якого лиха врятували
світ вогнеборці, працівники Чорнобильської АЕС,
військові, медики. У наших серцях житиме невмируща
пам’ять про всіх солдатів атомного фронту, які зупинили катастрофу, не допустили її переростання у глобальний винищувальний смерч для всієї України та інших
держав. Серед них були і жителі нашого району.
Сьогодні ми вшановуємо пам’ять тих Героїв, у кого
«мирний» чорнобильський атом забрав життя. Ми
підтримуємо тих співвітчизників, чиє здоров’я донині
несе відбиток страшної аварії.
Низький уклін усім нашим Героям-чорнобильцям!
Від імені Новоайдарської районної державної
адміністрації та районної ради щиро зичимо вам і вашим родинам міцного здоров’я, добробуту, миру, спокою та довгих років життя!
Голова районної
Голова районної
держадміністрації
ради
В.В. Сергієнко.
В.В. Макогон.
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18 млн 486 тис. 039 осіб
взяли участь у другому
турі голосування

Великдень

квітня

Шановні жителі Новоайдарщини!

30

День прикордонника України

Новоайдарська
районна
державна
адміністрація та Новоайдарська районна рада щиро
вітають вас з Воскресінням Христовим, з Пасхою Христовою – Великднем!
У житті кожного християнина Великдень – свято особливо шановане та величне. Цей день є символом перемоги життя над смертю, добра над злом, світла над темрявою, віри – над безнадією. Великодні дні зазвичай
спонукають усіх по-новому побачити й відчути себе в
світі, оцінити чистоту своїх помислів, бажань та вчинків,
а ще – бути добрішими, милосерднішими, терплячішими,
благороднішими один до одного.
Нехай Великодні дзвони озвуться у вашому серці вірою,
надією і любов’ю та додадуть натхнення і сил для продовження вашої невтомної праці, спрямованої на розбудову Новоайдарського краю та рідної України! Хай благо-

квітня

Шановні прикордонники!

Від імені Новоайдарської районної
державної адміністрації та районної ради прийміть щирі
вітання із професійним святом - Днем прикордонника!
Захист кордону держави із сивої давнини до
сьогодні залишається важливим, почесним та одним із
найвідповідальніших обов’язків. Вартові державних
рубежів завжди були у великій повазі і шані в українського
народу. Прикордонні війська стали важливою ланкою в системі зміцнення національної безпеки, захисту
політичних, економічних і військових інтересів незалежної
України.
Відвагу, мужність і бойове братерство ви демонструєте
щодня, щогодини, щомиті, інколи віддаючи найдорожче своє життя, особливо в наш час військової агресії з боку
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травня

День праці
Шановні новоайдарці!

Новоайдарська
районна
державна
адміністрація та Новоайдарська районна рада від щирого
серця вітають вас з Днем праці!
У ці дні вшановують всіх трудівників, які віддають своє
життя праці, задля добробуту й благополуччя своєї родини, свого краю, Батьківщини.
Це час весняного оновлення природи, коли земля
прокидається від зимової сплячки і все навколо починає

Дорогі земляки!
Вітаю вас із найсвітлішим і радісним святом —
Воскресінням Христовим. Святий Великдень завжди
символізує чистоту та оновлення, переосмислення життя та вчинків. День, коли, здавалося б, неможливе може
стати дійсністю. Тож, нехай Пасхальне свято принесе
любов та світло у кожну родину. Нехай цей радісний,
теплий і священний день дарує вам душевний спокій та
непорушну віру в майбутнє. Бажаю вам щастя, радості,
добра та благополуччя! Великдень настав! Христос
Воскрес!
З повагою, народний депутат України
Віталій КУРИЛО!

= У наступному номері =
Календар травня

датна, світла радість Воскресіння Христового осяє вашу
душу. У ці теплі радісні дні бажаємо вам чудового весняного настрою, душевного спокою та родинного затишку. Нехай Великдень стане святом духовного очищення і
добра.
Сердечно вітаючи вас, шановні жителі району, з
найсвітлішим святом Христового Воскресіння, бажаємо
вам душевної рівноваги і гармонії, спокою, миру і добробуту. Нехай у цей Великий День душа повниться відчуттям
абсолютного щастя, чистої радості і добра, а теплі
писанкові барви звучать у вашому серці найсвітлішою
надією. Кожна ваша молитва нехай єднає вас з відкритим
Великоднім небом і повертається пречистим Господнім
благословенням. Злагоди, достатку, віри і щирої любові
вам та вашим родинам!
Всіх земних Вам благ!
Голова районної
Голова районної
держадміністрації
ради
В.В. Сергієнко.
В.В. Макогон.
Російської Федерації. Впевнені, що українські прикордонники й надалі вірно служитимуть інтересам України та
її громадян, з честю примножуватимуть славні традиції
старшого покоління.
Цього святкового дня хочемо висловити глибоку вдячність
ветеранам прикордонної служби та усім тим, хто нині
сумлінно і самовіддано виконує почесний конституційний
обов’язок щодо забезпечення недоторканності кордонів
нашої Вітчизни.
Бажаємо вам і вашим сім’ям міцного здоров’я, щастя,
життєвих гараздів, родинного миру і спокою. Нехай любов
до України й людська шана надихають вас на нові звершення у благородній справі вірного служіння українському
народові.
Голова районної
Голова районної
держадміністрації
ради
В.В. Сергієнко.
В.В. Макогон.
квітнути і буяти.
Бажаємо, щоб і ваші життєві сили оновилися, щоб ваша
праця була радісною і приємною, щоб всі починання завершувались успіхом і давали гарні плоди.
Хай ці чудові травневі дні додадуть вам сили, наснаги,
оптимізму, впевненості у власних можливостях. Нехай панують мир та злагода у ваших оселях!
Голова районної
держадміністрації
В.В. Сергієнко.

Голова районної
ради
В.В. Макогон.

2

«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 17-18

26 КВІТНЯ

2019 р.

Загальна явка у другому турі виборів президента України - 62,09% без урахування
виборчих дільниць за межами країни.
Згідно з повідомленням Центрвиборчкому, дані передали всі 199 територіальних
виборчих округів. Найактивніше за станом на 20.00 голосувала Львівська область –
67,34%, а також Дніпропетровська – 65,89%. Місто Київ з 65,85% явки знаходиться на
третьому місці. Найнижчий показник зафіксовано в Закарпатській області – 46,38%. В
Донецькій області проголосували 57,23%, в Луганській – 56,35% виборців. Таким чином проголосувати у другому турі виборів президента України не прийшли понад 11
млн виборців.
Загалом у другому турі виборів президента України взяли участь 18 486 039 українців. 2,32% бюлетенів були визнані Центрвиборчкомом недійсними.
За даними, опублікованими на сайті ЦВК, більшість українців за кордоном підтримала кандидатуру чинного Президента Петра Порошенка, за нього віддали голоси 54,73%.
Його опонент Володимир Зеленський отримав 43,78% голосів виборців.
Перевагу Порошенку надали в Австралії (72,72%), Ірландії (62,14%), Канаді (71,2%),
Данії (63,9%), Бельгії (63,33%), Єгипті (59,3%), Греції (58,63%), Ізраїлі (50,46%) та інших країнах.
Зеленський мав більшу підтримку в Аргентині (57,65%), Азербайджані (51,5%), Катарі (60,9%), Киргизії (71,15%), Білорусі (68,48%), Вірменії (67,64%) та інших країнах.
Загальна кількість людей, які взяли участь у голосуванні за кордоном, складає 59 830.
cvk.gov.ua

Луганська область

Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по
регіону - 205 311 осіб.
Округ

Кандидат, який
набрав найбільшу
кількість голосів

105

Зеленський В.О.

% голосів
виборців,
поданих за
кандидата
85,18

106

Зеленський В.О.

87,58

62 393

107
112
113
114

Зеленський В.О.
Зеленський В.О.
Зеленський В.О.
Зеленський В.О.

89,1
90,17
90,77
89,62

53 575
35 458
88 901
54 288

Кількість виборців,
які взяли участь у
голосуванні
4 684

Світові лідери прокоментували результати виборів Президента України і привітали утвердження
демократії в Україні, а переможця президентських перегонів Володимира Зеленського - з обранням на
найвідповідальніший пост глави держави.
Президент США Дональд
Трамп зателефонував і привітав
не лише Володимира Зеленського
з перемогою, а й весь український
народ з мирними та демократичними виборами. Спеціальний
представник Держдепартаменту США з питань Украї-ни Курт
Волкер розкрив деталі телефонного дзвінка Президента США
Дональда Трампа Володимиру
Зеленському. За словами Волкера, Трамп привітав Зеленського
з перемогою на виборах. Крім
того, спецпредставник Держдепу заявив про спільні наміри
України та США протистояти
російській агресії.
Канцлер Німеччини Ангела
Меркель теж привітала Зеленського і наголосила – її держава
продовжить активно підтримувати Україну. І найближчим часом
чекає переможця у Берліні.
Першим із європейців зателефонував Зеленському польський
президент Анджей Дуда і запросив до Варшави.
У штабі кандидата повідомили і про привітання від французького лідера Еммануеля
Макрона, і від прем’єра Британії
– Терези Мей.
Привітав Зеленського і президент Білорусі Александр Лукашенко. Запевнив – Білорусь
завжди була і залишиться для
України передбачуваним партне-

ром, надійним сусідом і добрим
другом.
Поздоровлення Володимиру
Зеленському надіслав і президент-утікач Віктор Янукович.
Щоправда, у команді переможця
одразу заявили – обійдуться без
привітань колишніх українських
і теперішніх російських політиків.
Премʼєр Канади Джастін
Трюдо поздоровив Зеленського
через Twitter. Написав, що очікує
спільної роботи та подальшого зміцнення зв’язків Канади з
Україною. «Вітаю Володимира
Зеленського з результатами президентських виборів в Україні.
Я з нетерпінням чекаю спільної
роботи з вами для подальшого
зміцнення зв’язків між Канадою
та Україною і створення нових
можливостей для людей в обох
наших країнах», – написав канадський прем’єр.
Через Twitter привітав переможця і генсек НАТО Йєнс
Столтенберґ. І в НАТО, і в Євросоюзі новому українському
лідерові обіцяють цілковиту підтримку. Зокрема – у боротьбі з
корупцією та проведенні реформ.
Президент Європейської ради
Дональд Туск привітав із перемогою Володимира Зеленського
та пообіцяв продовжувати підтримку України з боку ЄС. Про
це Туск написав у Twitter: «Вирі-

шальний день для України. Вільні вибори і мирна зміна влади =
сильна українська демократія.
Вітаємо Володимира Зеленського. ЄС рішуче продовжуватиме
свою підтримку».
Світ, загалом, визнав прозорість та демократичність процесу голосування, спостерігачі теж
відзначили відсутність порушень
і назвали вибори такими, що відбулись.
Посол Німеччини в Україні
Ернст Райхель назвав минулі в
Україні вибори вільним рішенням українців. «Найважливіше
– це були вільні вибори, а український народ зміг вирішити, хто
стане його президентом. Народ
вирішив, що потрібні зміни».
Німецький депутат Європарламенту і спостерігач на виборах
в Україні Ребекка Хармс назвала проведення вільних виборів в
Україні на тлі російського вторгнення заслугою діючого Президента Петра Порошенка. «На
мене справило велике враження,
що Порошенко так швидко привітав переможця Зеленського і
визнав підсумки виборів», – заявила вона, висловивши сподівання, що Зеленський успішно
скористається виданим йому кредитом довіри.
Опозиційний режиму Ніколаса Мадуро і визнаний президентом Венесуели низкою європей-

ських країн і США політик Хуан
Гуайдо привітав Володимира
Зеленського з перемогою на виборах Президента України. «Як
тимчасовий президент Республіки Венесуела, я вітаю народ
України і Володимира Зеленського з їх масштабною і переконливою перемогою», – заявив
Гуайдо.
Канцлер Австрії Себастьян
Курц привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. «Я з
нетерпінням чекаю нашої співпраці для подальшого поглиблення наших хороших двосторонніх
відносин», – заявив Курц.
narodna-pravda.ua
fakty.com.ua
У ЦВК не зафіксували порушень під час другого туру виборів, які б мали вплив на хід голосування.
До України приїхало 2485
офіційних спостерігачів від міжнародних організацій. Від Бюро
демократичних інститутів і прав
людини Організації з безпеки та
співробітництва в Європі – 997,
Європейської мережі організацій
зі спостереження за виборами
(ENEMO) – 384, Світового конгресу українців – 249. Від штабів
обох кандидатів у президенти
чесність виборчих змагань відстежували 3752 спостерігачі від
Зеленського і 2484 спостерігачі
від Порошенка. Ще 27279 спостерігачів було заявлено від громадських організацій.
Така рекордна кількість спостерігачів не виявила суттєвих
порушень, які б могли вплинути
на результати виборів.
«Укрінформ»

Основні факти про
вибори Президента
України
1991 рік. Зареєстровано
було 6 кандидатів. У першому турі переміг 57-річний
Л.М. Кравчук, отримавши
61,59% голосів виборців,
його головний опонент
В.М. Чорновіл - 23,27%
1997 рік. Дострокові вибори. Кандидатів - 7. Головним суперником діючого
Президента став Л.Д. Кучма, якому на той час було
56 років. У другому турі він
отримав 71,6% голосів.
1999 рік. Кандидатів 13 осіб. У другому турі переміг Л.Д. Кучма з 56,25%
голосами проти 37,8% - у
П.М. Симоненка.
2004 рік. Кількість
кандидатів зросла до 24
осіб. Масові фальсифікації під час проведення
другого туру, на користь
В.Ф. Януковича, призвели
до переголосування. Переміг п’ятидесятиоднорічний
В.А. Ющенко (51,99%). У
В.Ф. Януковича – 44,2%
2010 рік. Зареєстровано
18 кандидатів. Фаворити
перегонів - Ю.В. Тимошенко та В.Ф. Янукович. Із
результатом 48,95% проти
45,47% переміг шестидесятирічний В.Ф. Янукович.
2014 рік. Дострокові
вибори. Кандидатів – 21
особа. У першому турі, з
результатом 54,7%, перемагає П.О. Порошенко у
49-річному віці.

«ВІСНИК

■ Народився 25 січня 1978 у
Кривому Розі.
■ У дитинстві 4 роки прожив
у місті Ерденет у Монголії, де
його мати працювала інженером,
а батько-науковець був залучений
до будівництва гірничозбагачувального комбінату. Батько Зеленського, Олександр Семенович
– доктор технічних наук, із 1995
року завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного
інституту.
■ У 16 років виграв ґрант на
безкоштовне навчання в Ізраїлі,
але за кордон не поїхав, бо його
батько був проти цього. Вищу
освіту Зеленський здобув на юридичному факультеті філіалу Київського національного економічного університету імені Гетьмана.
За фахом не працював. Першу
широку популярність здобув у
«Клубі веселих і кмітливих» як
учасник студентської команди.
У 1997 році Зеленський створив
команду «95-й квартал». Зеленський був капітаном і автором
більшості номерів.
■ У 1998-2003 роках команда «95-й квартал» регулярно виступала у Вищій лізі КВК. Після
конфлікту з керівництвом Клубу у
2003 році Зеленський із командою
залишили КВК. Уперше телешоу
«Вечірній квартал» з’явилося у
2005 році на телеканалі «Інтер».
Упродовж 2010-2012 років Зеленський двічі, з перервами, обіймав
посаду генерального продюсера
«Інтера». Залишив посаду, посилаючись на творчі плани «Кварталу 95». На сьогодні Володимир
Зеленський знявся, або ж був одночасно актором і продюсером, у
понад 10 повнометражних художніх фільмах.
■ У 2017 році Міністерство
юстиції України зареєструвало
партію «Слуга народу», яка через
рік висунула Володимира Зеленського кандидатом у Президенти.
■ Раніше Зеленський не грав
ролей українською мовою. У 2017
році в одному з інтерв’ю він повідомив, що почав вивчати українську з репетитором.
■ За творчу діяльність неодноразово отримував нагоро-

ди: у складі продюсерської групи фільму «Свати» в номінації
«Продюсер (продюсерська група)
телевізійного фільму/серіалу»;
у 2013 Телетріумф в номінації
«Ведучий/ведуча розважальної
програми», «Вечірній Квартал»; у складі продюсерської
групи скетчкому «Сказочная
Русь» в номінації «Продюсер
(продюсерська група) телевізійної програми»; у складі
сценарної групи розважальної програми «Вечірній Квартал» в номінації «Сценарист
(сценарна група) телевізійної
програми».
■ У 2016 році під час фестивалю у Юрмалі в одному з
виступів колективу «Квартал
95» Зеленський назвав Україну «жебраком», а також «актрисою німецького фільму
для дорослих», яка «готова
прийняти будь-яку кількість
з будь-якого боку». Це викликало обурення і згодом шоумен пояснив у своєму пості
у мережі Facebook, що він
мав на увазі владу, а не країну загалом. У січні 2018 року
навколо студії «Квартал 95»
розгорнувся ще один скандал,
під час якого акторів звинуватили в гомофобії. Сталося це
через один з гумористичних
номерів на їхньому новорічному концерті, де висміювалися секс-меншини. Згодом
студія вилучила відео жарту з
публічного доступу та висловила
публічне вибачення представникам секс-меншин за цей жарт, зазначивши, що автори «не мали на
меті когось образити».
■ В новорічну ніч з 31 грудня
2018 року на 1 січня 2019-го на
телеканалі «1+1» замість традиційного привітання Президента
України спочатку прозвучало
привітання Зеленського, у якому він повідомив про висунення
своєї кандидатури на Президентських виборах. Привітання Петра
Порошенка транслювалося вже у
перші хвилини 1 січня 2019 року
після виступу Зеленського.
■ Попри заяву Зеленського про
закриття свого бізнесу в Росії ще
у 2014 році, після журналістсько-

го розслідування програми «Схеми» стало відомо, що шоумен
володіє – через посередників –
трьома російськими компаніями,
що займаються виробництвом
кіно, відеофільмів і телевізійних

програм у Росії: «ВайсбергПікчерс», «Платинумфільм» і «Грін
Філмс». Згодом Зеленський заявив, що вийшов зі складу кіпрської компанії Green Family LTD,
яка належить російській кінокомпанії «Грін Філмc».
■ Наприкінці січня 2019 року
Зеленський вперше очолив рейтинг кандидатів на посаду Президента України, що підтвердили
одразу два соціологічні опитування.
■ Кандидатуру Зеленського
часто пов’язують із олігархом
Ігорем Коломойським, однак сам
Зеленський цей зв’язок заперечує.
Щодо фінансування його кампанії
кандидат запевнив: «Ми самі…
Не тільки з моєї кишені. Слава

Політик відповів на запитання журналістів як переможець другого туру виборів Президента
України.
Інформаційна війна на
Донбасі
Зеленський хоче почати «потужну інформаційну війну» на
сході України, щоб, як він каже,
закінчився вогонь.
«Ми запросимо журналістів
і блогерів. Ми показали, що ми
можемо робити. У нас є креативні ідеї, і нам потрібна ваша допомога», - підкреслив він.

«Для нас зараз завдання, я
вважаю, номер один - повернути
всіх наших в'язнів, всіх військовополонених, наших моряків. Я
спілкувався з батьками, знаєте,
на це не можна спокійно реагувати. Я зроблю все, щоб повернути - не можу обіцяти, але я
зроблю, щоб повернути - наших
хлопців додому. Це пріоритетне
завдання», - сказав політик.

ти в нинішній адміністрації. Я
повинен спочатку туди потрапити. Місце це повинно бути
відкритим. Також ми хочемо
скоротити адміністрацію Президента. Я не хочу, щоб пробки
були в Києві. Тому хочу знайти таке місце в Києві або біля
Києва. Щоб не було кортежів
(зараз на мене суворо дивиться
охорона)», - сказав Зеленський.

Перезавантажити Мінськ-2
Зеленський заявив, що буде
вибудовувати відносини з Росією
в нормандському форматі.
«У будь-якому разі в нормандському форматі. У будь-якому
разі мінський процес - ми будемо перезавантажувати його. Я
думаю, що в нас будуть заміни
кадрові. Це буде мінський формат, ми будемо йти до кінця заради того, щоб припинити вогонь,
щоб наших хлопців повернути
живими».

За закон про мову
Зеленський заявив, що підтримує українську мову і мовний законопроект.
«Я повинен як гарант захищати українську мову, і я це
буду робити... Ми за закон про
українську мову. Але нині цей
законопроект у Верховній Раді.
Я думаю, там є якісь питання»,
- сказав він.

Хто замінить Зеленського
в «Кварталі 95»?
«Ми живемо з вами у вільній демократичній країні. У
жартах ми розуміємо, в чому
проблема. Хто буде замість
мене - не знаю. А можна мені
іноді з'являтися буде? (Сміється) Це жарт. Я буду в залі, тільки в залі. Взагалі у нас багато
талановитих хлопців. Думаю,
хтось знайдеться», - відповів
політик.
ua.korrespondent.net

Не хоче заторів
«Так, ми не хочемо працюва-
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Богу, я маю друзів». При цьому
він уточнив, що Коломойського
до цих «друзів» не зараховує.
■ До складання своєї передвиборчої програми Володимир
Зеленський закликав долучитися
усіх охочих. «Ми напишемо
мою програму разом з тобою. Ми напишемо разом з
людьми, всією країною потім
знайдемо шляхи вирішення
всіх проблем, а потім – втілимо їх у життя», – пообіцяв
Зеленський у своєму відеозверненні. Остаточна версія
програми складається із 9
основних пунктів. В одному з них шоумен зазначив:
«Одразу хочу запевнити – іду
на один термін, щоб змінити
систему заради майбутнього».
■ Володимир Зеленський
переконаний, що рух до
НАТО та інших об’єднань
є «запорукою безпеки» країни, однак, на його думку,
такі прагнення мають отримати підтвердження через
всеукраїнський референдум.
Водночас Зеленський запевняє, що завершення війни
та повернення тимчасово
окупованих територій відбуватиметься за допомогою
гарантів Будапештського меморандуму і партнерів з ЄС.
■ Шоумен разом з колективом «Квартал 95» дав
кілька безкоштовних концертів для українських військових у
прифронтових містах на Донбасі.
У 2014 році «Квартал 95» перерахував 1 мільйон гривень на потреби армії. Заради встановлення
миру на сході України. Володимир
Зеленський заявляє, що готовий
до прямих переговорів з Кремлем
та особисто з Володимиром Путіним. В інтерв’ю наприкінці 2018
року він заявив: «Мінські угоди
не працюють. Йти туди війною
– я проти... Я дуже ліберальний.
Доведеться говорити... Я з чортом
лисим готовий домовитися, аби
більше не помирала жодна людина... Вони б написали свої пункти.
Ми б написали свої... Десь посередині б зійшлися».
radiosvoboda.org
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■ Згідно декларації про доходи за 2017 рік, із нерухомості у
Зеленського є житловий будинок
площею 353,5 кв. м, земельна ділянка в 1200 кв. м в селі Іванковичі
Васильківського району Київської
області, квартири у Києві площею
254,5 кв. м, 198,6 кв. м, 131,9 кв.
м, у Великій Британії дві квартири площею 91,9 кв. м, паркувальні
місця. Дружина Зеленського володіє квартирами і паркувальним
місцем в Ялті, Києві, нежитловими приміщеннями в Києві.
Із транспортних засобів Зеленський має легковик марки Land
Rover 2016 року реєстрації, а
його дружина Олена – авто марки
Mercedes-Benz S500 4 Matic 2014
року. Крім того, на шоумена та
його дружину задекларовані годинники марок Breguet, Tag Heuer,
Roleх, Piaget, ювелірні вироби від
Graff, Bovet, Breguet.
Родина Зеленських має боргові
цінні папери, акції компанії, які
прописані на Кіпрі, Британських
Віргінських Островах. Корпоративні права є у компаніях «Кіноквартал», «Студія квартал-95»,
«Зеларі фіш», «Продюсерський
центр «Ліга сміху», «Анімаційна
студія 95», «Квартал ТВ», «Інвест
аніма», «Гауді студіо» і «Квартал-концерт» різною вартістю.
У власності Володимира Зеленського юридично оформлені
фірми із пропискою в Україні, Італії, Кіпрі, Белізі та Британських
Віргінських островах. Із нематеріальних активів є патенти, знаки
для товарів і послуг.
Володимир Зеленський отримав 2017 року зарплатню у розмірі
1 586 473 грн, гонорари і роялті у
незначних розмірах, страхові виплати у сумі 252 310 грн, доходи
від підприємницької діяльності
у розмірі 4 347 019 грн, дохід від
надання майна в оренду – 1 211
676 грн, проценти – 609 165 грн.
Кошти, розміщені на рахунках
латвійської та української філій
ПриватБанку, складають 433 779
дол. і 64 122 грн, банку OTP – 1
053 871 грн, 115 євро, 8 608 дол.,
банку «Глобус» - 69 102 грн. Готівки – 285 000 дол., 50 000 євро і
220 000 грн.
tsn.ua

Володимир Зеленський у студії одного із ток-шоу представив свою
команду, разом з якою планує керувати країною.
Руслан СТЕФАНЧУК.
Реформування державних і
правових інститутів та законопроектна робота.
Доктор юридичних наук,
проректор з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації
адвокатів України. У штабі
Зеленського Стефанчук є ідеологом виборчої програми
кандидата.
До цього він займався
виключно науковою діяльністю: працював у Хмельницькому університеті управління та права викладачем, завідувачем кафедри, доцентом, професором, проректором з
наукової роботи. З 2014 до 2016 роки працював проректором з наукової
роботи Національної академії прокуратури України.
У коментарі «Громадському» Стефанчук розповідав, що познайомився
із Зеленським ще в студентські роки, коли обоє грали в КВК.
Іван БАКАНОВ. Керівник штабу Зеленського, відповідальний за взаємодію з Верховною Радою.
Працював головним юристом «Кварталу» та паралельно з 2017 року
очолив партію «Слуга народу».
Із Зеленським Баканов дружить ще з
дитинства.
Продовження на стор. 8
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В Україні з 2014 року діє Урядова програма з енергоефективності, яка в народі отримала назву «теплі кредити» і яка
є дієвим інструментом допомоги населенню та об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Кошти з
державного бюджету спрямовані на надання безповоротної фінансової допомоги на проведення енергоефективних заходів:
утеплення будинків, встановлення вузлів обліку води та тепла, радіаторів опалення з терморегулятором, заміну вікон на
енергоефективні, модернізацію освітлення тощо.
Протягом 2016-2018 років в районі діяла
районна Програма відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи на 2016–2018 роки, яка була успішно
реалізована. За 3 роки дії Програми нею
скористалося 272 сім’ї та 4 ОСББ, отримано «теплих кредитів» на 4762,3 тис. грн., у
тому числі ОСББ – на 114 тис.
грн. З районного бюджету було
відшкодовано населенню 5%
або 10% «тіла кредиту» на 268,1
тис.грн.
На черговій, 24-й сесії
районної ради,
було прийнято районну Програму
відшкодування частини суми
кредиту на енергозберігаючі заходи на 2019–2020 роки, згідно
якої з районного бюджету отримувачам «теплих кредитів»
буде відшкодовуватись 15%, але
не більше 5000 грн., від суми
кредиту на енергозберігаючі
заходи. Учасниками Програми є райдержадміністрація,
АТ «Ощадбанк» і ПАТ КБ «Приватбанк»,
ОСББ та фізичні особи – мешканці Новоайдарського району.
Основною метою Програми є стимулювання населення нашого району до впровадження енергозберігаючих заходів шляхом
часткового відшкодування частини суми
кредиту з районного бюджету з кінцевим
результатом – скорочення споживання на-

Працівники
відділу
працюють
відповідно до планів роботи та завдань, які надходять в процесі роботи від
керівництва районної держадміністрації
та Державного архіву області. Особлива
увага була зосереджена на забезпеченні
зберігання документів Національного
архівного фонду та прийманні документів
на постійне зберігання.
Станом на 01 січня 2019 року в
архівному відділі райдержадміністрації
знаходиться на державному зберіганні
3950 од. зб. документів Національного
архівного фонду.
Протягом року згідно «Перспективного плану передачі документів на державне зберігання до Державного архіву
Луганської області у 2018 році», затвердженого директором Державного
архіву від 28.12.2017, архівним відділом
райдержадміністрації було передано
на Державне зберігання до Державного архіву Луганської області 3214 од.зб.
документів Національного архівного
фонду.
На підставі Закону України «Про охорону атмосферного повітря», відповідно до
Постанови КМУ від 13.03.2002 р. № 302 і
наказу Мінприроди України від 09.03.2006
р. № 108 в зв’язку з закінченням терміну
дії існуючого дозволу на викиди в атмосферне повітря ДП «Новоайдарське ЛМГ»
подана заявка на отримання дозволу на
викид шкідливих речовин від джерел центральної садиби та лісомисливських дільниц, розташованих за юридичною адресою: 93500, Україна, Луганська область,
Новоайдарський район, смт. Новоайдар,
вул. Коваленка, 4.
У атмосферне повітря поступають наступні основні шкідливі речовини, т/рік,
в т.ч.:
Центральна садиба - вуглецю оксид22.005; суспендовані частинки (пил) 3.847; неметанові леткі органічні сполуки

селенням природного газу, електро- та
теплової енергії і покращення соціальнопобутових умов життєдіяльності. Таким
чином, на районному рівні створено комплексний фінансово-економічний механізм
стимулювання впровадження населенням
енергозберігаючих заходів за рахунок

поєднання власних коштів, державного та
районного бюджетів (а в окремих сільських
радах – ще й сільського бюджету).
Банківські установи району не стоять
осторонь та всіляко підтримують ініційовані
державою програми, тісно співпрацюють з
райдержадміністрацією та сільськими радами. Результатом цієї кропіткої роботи
стало підписання 12 квітня 2019 року Угод

про співпрацю в рамках районної Програми
«теплих кредитів» з АТ «Ощадбанк»!
Тож, з 12 квітня 2019 року всім, хто отримав кредити в державних банках на заходи з енергозбереження, з державного
бюджету відшкодовується 35% від суми
«тіла кредиту» і з районного – 15%, разом
виходить 50%!
А
для
мешканців
Олексіївської,
Колядівської,
Дмитрівської, Співаківської,
Бахмутівської, Штормівської,
Чабанівської та Новоохтирської
сільських рад додатково ще
10% з сільських бюджетів.
Розроблення Програми, затвердження її на сесії районної
ради та підписання Угод - це
визначна для Новоайдарського
району подія, яка є наслідком
тісної співпраці Уряду та
місцевої влади у напрямку прийняття місцевих програм
відшкодування за «теплими
кредитами», їх розширення на
всі категорії позичальників та головне –
виділення коштів на їх фінансування.
Піклування про добробут населення Новоайдарського району – найбільша цінність
для державних службовців. Тож нехай у ваших оселях буде по-справжньому тепло!
Л. СВИРИДА, завідувач сектору
з питань інфраструктури РДА.

Упродовж 2018 року архівним
відділом РДА здійснювалися заходи
щодо виконання Закону України «Про
Національний архівний фонд та архівні
Згідно з планом розвитку архівної спра- установи».
ви та графіком приймання документів на
На особистому прийомі було прийнято
державне зберігання у 2018 році архівним 58 громадян. Піднімались питання стовідділом райдержадміністрації при- совно реформування, земельних відносин
йнято на державне зберігання 168 од. зб. та захисту майнових прав. Також протядокументів НАФ.
гом минулого року до архівного відділу
Протягом 2018 року архівним відділом надійшло 137 запитів соціально-правового
було проведено 12 засідань експертної характеру. Всі заяви і звернення розглядакомісії відділу, на яких розглянуто пи- лися у встановлений чинним законодавтання, що стосувалися схвалення описів ством термін.
справ постійного зберігання – 4 описи на
Надано 57 консультацій і роз’яснень
168 справ, описів справ з особового складу працівникам установ і організацій різних
– 5 описів на 2168 справ, 4 акти про ви- форм власності з питань архівної справи
лучення для знищення документів, не вне- та діловодства.
сених до Національного архівного фонду
Проведено 1 семінар для відповідальних
на 34619 справ; 30 номенклатур справ; 32 за архівну справу та діловодство на
інструкції з діловодства, також розгляну- підприємствах, в установах та організаціях
то 35 положень про експертні комісії та на тему «Щодо упорядкування документів
архівні підрозділи установ, підприємств, в архівних підрозділах». Постійно
організацій району.
надається методична і практична допоЗгідно графіку проведення перевірок мога працівникам установ, підприємств і
роботи архівних підрозділів у 2018 році організацій з архівних питань.
архівним відділом було проведено 2 теО. ПІДДУБНА, начальник архівного
матичних перевірки на підприємствах, в
відділу Новоайдарської РДА.
установах, організаціях.

(НМЛОС) - 0.074; ангідрід сірчастий 0.027; діоксид азота - 0.277; метан - 0.008;
Капітанівське лісництво - вуглецю
оксид - 2.48; суспендовані частинки (пил)
- 0.052; діоксид азота - 0.029; НМЛОС 0.008; метан - 0.001;
Охтирське лісництво - вуглецю
оксид - 6.282; суспендовані частинки
(пил) - 0.133 діоксид азота - 0.072; НМЛОС - 0.021; метан - 0.002;
Піщане лісництво - вуглецю оксид
- 10.415; суспендовані частинки (пил)
- 0.220; діоксид азота - 0.120; НМЛОС 0.035; метан - 0.004;
Новоайдарське лісництво - вуглецю оксид - 2.133; суспендовані частинки (пил) - 0.045; діоксид азота - 0.025;

НМЛОС - 0.007; метан - 0.001;
Гречишкінське лісництво - вуглецю оксид - 4.298; суспендовані частинки (пил) - 0.091; діоксид азота - 0.049;
НМЛОС - 0.014; метан - 0.002;
Райгородське лісництво - вуглецю
оксид - 3.472; суспендовані частинки
(пил) - 0.073; діоксид азота - 0.039; НМЛОС - 0.012; метан - 0.001.
Пропозиції і коментарі, що стосуються вищезгаданої заявки, можуть
бути спрямовані письмово впродовж 30
днів після публікації цього повідомлення, за адресою: 93405, Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 54б.,
Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної ВЦА.
Адміністрація
ДП «Новоайдарське ЛМГ».

Со светлым празником Пасхи!
Уважаемые друзья!
Наступает один из самых светлых и долгожданных дней для всего православного
мира – праздник Светлой Пасхи Христовой! Искренне поздравляю всех вас и желаю, чтоб этот величественный праздник
наполнил ваш дом теплом и уютом, жизнь
– любовью и счастьем, а ваши родные всегда были здоровы. Желаю, чтобы яркий свет
Христова Воскресенья сопровождал вас
всю вашу жизнь. Желаю вам радости, здоровья, душевного спокойствия и материального благополучия, продолжать мечтать
о сокровенном и всей душой стремиться к
чудесам, ни дня не проживать без веры и
надежды, всегда быть под надежной защитой крыльев своего ангела.
Христос Воскрес!
С уважением, Новоайдарский
поселковый голова Игорь ШОПИН.

Субботник

20 апреля в рамках Всеукраинской акции «За
чисте довкілля» и дня благоустройства Новоайдарский поселковый совет организовал проведение субботника, который проходил в двух
местах: в парке «Сосновый» и в центральной
части поселка в переулке между ул. Независимости и кв. Мира. Выражаем всем участникам
огромную благодарность за участие в толоке!
Ведь только совместными усилиями мы сможем
сохранить окружающую среду ради будущих
поколений.

Отдельные слова благодарности хотелось
бы выразить всему коллективу Новоайдарского
лесничества, который постоянно помогает проводить озеленение нашего поселка: предоставляет посадочный материал (саженцы сосны,
ореха, каштана и др. деревьев и кустарников) и
необходимый инвентарь, подготавливает площадки для посадки деревьев. Огромное вам спасибо за поддержку и восстановление зеленых
насаждений.
Также в очередной раз хотелось бы напомнить жителям о необходимости заключения с
КП «Новоайдарское «СКП» договора на вывоз
бытового мусора. Телефон для справок: 9-29-09.
Новоайдарский поселковый голова
Игорь ШОПИН.

«ВІСНИК

Приємно зазначити, що ніхто
Бахмутівські школярі з величезним задоволенням долучилися до
не
залишався осторонь, для кожВсеукраїнської акції «Посади дерево миру».
ного знайшлася справа. Наприклад, хлопці досить вправно та
жваво копали ями для посадки
та приносили воду. Дівчата підтримували деревця та поливали
Ми знаємо, що ця акція покликана привернути увагу до
питань дбайливого ставлення до
природного середовища, збереження та примноження скарбів
природної спадщини, формування екологічної свідомості та патріотизму. Тому залюбки беремо
участь, звичайно, по мірі наших
можливостей, в облаштуванні
зелених зон, висадженні символічних Дерев миру, Алеї миру
або Алеї зеленого майбутнього.
Ще нам добре відомо, що ініціатива має на меті привернути
увагу українців до катастрофічних соціально-екологічних наслідків війни на сході України,
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їх. Так, роботи нам тепер трохи
додалося, адже за молодими деревцями треба ретельно доглядати, щоб вони не загинули. Але
нам це під силу! Ми впораємося.
Тим паче, досвід в нас вже є. Ми
завжди піклуємось про квіти на

до великої шкоди, завданої довкіллю України, різних екологічних проблем. Також акція спрямована на підвищення рівня
екологічної свідомості, закликає
до збереження української природи.
Заздалегідь домовившись, в
один день ми прийшли до школи
з саджанцями дерев. Обмежень
не було жодних: в кого що було,
той те й приніс. Та найбільше було принесено саджанців
фруктових дерев: яблуні, сливи,
абрикоси… Чого тут тільки не
було! Дружно стали ми до роботи разом з нашими класними
керівниками.

Таку назву має проект Програми розвитку ООН в Україні, до
якого ми вирішили також залучитись. Про мету і завдання цього
проекту нам розповіла наш класний керівник Жадан О.М. Хоча ми
учні лише 5 класу, але вже добре розуміємо значення води в житті
кожного з нас, дуже любимо влітку відпочивати на березі нашої
річки Айдар. Спочатку члени нашого рою «Завзяті козаки» продумали, що корисного ми можемо зробити в цьому напрямку, і побачили, що немало.
Ми започаткували виставку малюнків «Кожна краплинка має значення» і залучили до участі в ній всіх учнів школи, підготували екологічний
захід, на який запросили учнів, вчителів і наших батьків. Під час проведення цього заходу ми разом дивились фрагмент відеофільму про значення води, лунали вірші і народні приказки про воду, показали міні–
сценку «Через 150 років на планеті Земля», «збудували» квітку «Вода
– це життя», на пелюстках якої написали правила дбайливого ставлення
до водних ресурсів, відгадували загадки про воду. По закінченню заходу ми запросили всіх присутніх взяти участь в укріпленні берега нашої
ріки Айдар паростками верби і провести екологічну акцію «Чистий берег». Паростки верби ми заготували заздалегідь без шкоди для дерев.
Всі охоче працювали на користь нашої ріки, і ми були дуже раді цьому.
А ще цього дня ми долучились до Всеукраїнської акції «Посади дерево». Разом із працівниками Новоайдарського лісництва на пришкільній
ділянці та на території села ми висадили 103 дерева, що відповідає кількості вчителів та учнів нашої школи. За це ми щиро вдячні працівникам
і особисто лісничому Черкасову Ю.О. Ми також дякуємо адміністрації
школи, нашим вчителям і батькам, що залучились до нашої ініціативи,
надали допомогу.

Працівники військово-цивільної адміністрації
Щастя, комунальних підприємств, установ,
закладів міста, школярі та містяни долучилися
до прибирання та благоустрою території свого
міста.
Традиційно в День довкілля прибиралася територія міста, працівники комунальних підприємств
та адміністрації міста прибирали сквери та вулиці,
збирали та вивозили опале листя та сміття. Підприємці також брали участь у благоустрою прилеглої
території, висаджували дерева та кущі.
В День довкілля Щастя не тільки стало чистим,
на його вулицях, дитячих та
шкільних майданчиках з’явилися нові дерева та кущі. А
саме, кущі троянд та фруктові
дерева, котрі висаджувала молодь ДТЕК у шкільних та дитячих садочках, а також у профілакторії ДТЕК. Квітучі по весні
дерева, а восени фрукти – це
справжній подарунок містянам.
День довкілля в цьому році
відзначився акцією «Посади
дерево майбутнього». На вулиці Республіканській учні
трьох шкіл разом із вчителями
посадили 60 лип. Ініціював
акцію керівник ВЦА Дмитро
Анатолійович Скворцов. Він
познайомився в неформальній
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клумбах (кожний клас відповідає
за свою ділянку).
Своє дерево миру, та навіть й
не одне, посадив кожний клас нашої Бахмутівської ЗОШ. Без перебільшення, пройде деякий час,
і на шкільному подвірї та поряд з
ним забуяє справжній фруктовий
сад! Тільки уявіть, як красиво будуть квітнути дерева, а потім щедро віддячуватимуть за турботу
нам своїми плодами!
Ми турбуємось про навколишнє середовище, ми хочемо,
щоб квітучим було наше село,
щоб сильною та квітучою була
наша країна. Тому ми робимо
свій внесок в наше завтра, в наше
майбутнє! Це – чудова акція, і ми
щасливі, що взяли в ній участь
й висадили так багато молодих
дерев!
Анастасія БИКОВА,
Діана СВИРИДОВА,
учениці 9 класу
Бахмутівської ЗОШ.

обстановці із старшокласниками та вчителями, поспілкувався із ними та допоміг не тільки словом, а
й ділом
Відтепер липова алея випускників буде зустрічати приїжджих нашого зеленого міста, котре, на
думку адміністрації міста, повинно стати ще зеленішим та квітучим.
schastye-rada.gov.ua

Правила безпечного
Великодня!

Нещодавно ми дізналися про занедбане джерело в селі Петренкове і
плануємо організувати роботу по догляду за ним.
Вже традиційно в кінці квітня в Україні проходить Всеукраїнська акція «Чисте довкілля». Вважаємо, що наша робота стала гідним внеском
в цю справу.
Сьогодні ми звертаємось до всіх учнів району: Ми – майбутнє
України! Не треба чекати, що хтось прийде і потурбується про чистоту наших рік і їх берегів, розчистить джерела і заборонить рвати весняні квіти. Все залежить від кожного з нас!
Рій «Завзяті козаки» (5 клас Штормівської ЗОШ І-ІІІ ст.):
Агеєв Олег, Беседа Максим, Бондаренко Максим, Зубар Роман,
Колінько Артур, Шовкопляс Саша, Панова Марина.

Під час релігійних свят неможливо уявити собі храм або
оселю, у яких не запалюють
свічок. Свічка — це символ віри,
причетності людини до Божественного Світла. Вона уособлює
полум’я нашої любові до Господа,
Матері Божої, Ангелів та святих.
Перебуваючи
у
храмі,
пам’ятайте про правила поводження з відкритим вогнем, будьте пильними, знаходячись поряд із свічниками, слідкуйте за
полум’ям власної свічки та свічок
оточуючих вас людей.
Ознайомтесь
з
планом
евакуації на випадок виникнення
пожежі та місць розміщення первинних засобів пожежогасіння
(вогнегасників, пожежних щитів,
води, тощо). Прослідкуйте, щоб
діти перебували під наглядом дорослих та не бавилися з вогнем.
Встановлюючи свічки і лампадки вдома, подбайте, щоб поруч
з ними не було легкозаймистих
матеріалів (штор, тюлів, святкових декорацій тощо) та не залишайте їх запаленими без нагляду.
У разі виникнення пожежі

уникайте паніки та, не гаючи
часу, викликайте пожежно-рятувальну службу за телефоном
«101». А поки рятувальники
поспішають вам на допомогу,
прикладіть максимум зусиль для
гасіння полум’я та евакуації людей, що знаходяться у місці займання.
Якщо загорівся ваш одяг,
швидко скиньте його, якщо не
вдалося – впадіть і качайтеся,
збиваючи полум'я.
Якщо на іншій людині зайнявся одяг, допоможіть швидко зняти
його та залити водою. Якщо осередок пожежі великий – поваліть
потерпілого на підлогу (землю)
та намагайтеся будь-яким способом збити полум'я: залийте водою, засипте землею, накиньте
цупку тканину (брезент, ковдру,
пальто) і щільно притисніть її
до палаючого одягу. При цьому
голову потерпілого слід залишити відкритою, щоб уникнути
отруєння продуктами горіння.
Варто пам’ятати! Що людина, на якій горить одежа,
знаходячись у вертикальному

положенні, наражає себе на небезпеку поширення полум'я
на обличчя, загоряння волосся
та ураження органів дихання
чадним газом та продуктами
горіння, а швидкі рухи, особливо
біг, лише підсилюють горіння.
Горіння
людських
сердець потрібні Богові більше,
ніж пожежі від людської
недбалості. Пам’ятайте, що
Вас і Ваших близьких оберігає
Ваша обачність і турбота про
ближнього!
Новоайдарський районний
відділ Головного управління
ДСНС України
у Луганській області.
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Недавно в Новоайдаре в кафе «Пирамида» состоялся межрайонный турнир по бильярду («Свободная пирамида») между представителями Новоайдарского и Белокуракинского районов. Не так давно новоайдарцы были в гостях у белокуракинцев, борясь за звание лучшего бильярдиста за пределами
родного поселка. Теперь пришло время ответного визита.

Встретились лучшие представители бильярда своих районов,
и каждый из них был настроен
на отличный результат. Турнир
проходил в теплой дружеской атмосфере. Каждый из участников
чувствовал себя уверенно. Придерживаясь установленных правил игры, участники старались

раньше соперника набрать восемь
очков.
Согласно правилам игры в
«Свободной пирамиде» идет набор из шестнадцати пирамидных
бильярдных шаров. Из них пятнадцать шаров цвета слоновой
кости (белые) и один цветной шар
без номера (чаще всего желтый).

В «Свободной пирамиде»
шары не подразделяются постоянно на единственный биток (по
нему бьют кием) и прицельные
шары, которые бьют битком.
Чтобы выполнить удар (за исключением начального), в качестве битка игрок может использовать любой шар на игровой
поверхности, не обращая внимание на цвет и номер. Следовательно, оставшиеся на игровой
поверхности шары (независимо
от цвета и номера), являются
прицельными.
Всего в турнире приняли участие 10 бильярдистов из двух
районов. Все они продемонстрировали отличную игру и
подготовку, желание победить.
Видно, что все они с большим
интересом и любовью относятся к бильярду. И, что приятно,
здесь присутствует здоровая
конкуренция, где, соревнуясь,
участники могут дать друг другу дельный совет, поделиться

20 апреля в городе Счастье участники студии юного журналиста «Схід Лайф +» провели встречу, которую посвятили проблемам гендерного равенства и самовыражения. Мероприятие прошло в
рамках конкурса малых грантов «Молода енергія громад», который осуществляется ЮНІСЕФ и ГО
"СКЦ"Задзеркалля" при финансовой поддержке Европейского Союза.
Что же такое гендер? Это опре- женщины и мужчины, выбрав- правилам общества. Вера в предделение женщин и мужчин на шие нестандартную профессию. рассудки — признак людей, подоснове их социальной роли. Ген- Например, девушка, которая ра- верженных чужому влиянию и
дерное же равенство - это равное ботает в полиции, или мужчина- манипуляциям. Разрушение стеобладание женщинами и муж- парикмахер. Они занимаются лю- реотипов — задача для каждого
чинами социально ценных благ, бимым делом, от чего становятся сознательного человека.
возможностей, ресурсов и возна- счастливы! К сожалению, мы
граждений. Гендерное равенство привыкли себя ограничивать,
означает не то, что мужчины и причем во всем. Это касается
женщины становятся одинако- и выбора нашей профессии…
Глубинные,
навязчивые
выми, а то, что их возможности
и жизненные шансы равны. Это стереотипы мешают адеквати хотели показать подростки на ному восприятию мира. Они
примере небольших видеороли- являются препятствием не
ков, которые заставили каждого только в выборе профессии,
из нас задуматься о том, что всё- но и в построении отношений
таки в нашем мире существуют с близкими людьми, коллегастереотипы и неравенства. Одна- ми. Стереотипное мышление
ко их необходимо разрушать и не сковывает человека, заставляет действовать по шаблобояться быть самим собой!
Также подростки создали фо- ну. Никакой креативности,
товыставку под названием «Будь оригинальности, творчества
собой. Скажи себе ДА!». Людям — только стандартные мысудалось увидеть множество фото- ли, механические действия
графий, на которых изображены и безропотное подчинение

Розпочалась щорічна
виплата разової
грошової допомоги
до 5 травня
Органами соціального захисту
населення області розпочато виплату разової грошової допомоги
до 5 травня відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 20.03.2019 № 327 «Деякі питання виплати у 2019 році разової
грошової допомоги, передбаченої
Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань».
Із
державного
бюджету
цьогоріч на виплату грошової до-

помоги для Луганської області
виділено 30,6 млн гривень.
Станом на 15 квітня 2019 року
виплату отримали 15766 осіб на
загальну суму 24,053 млн гривень.
Особи, які не отримають разову
грошову допомогу до 5 травня,
мають право звернутися за нею до
30.09.2019 до органу соціального
захисту населення за місцем
реєстрації з відповідною заявою.
loga.gov.ua

Відбулися зміни в
процедурі видачі посвідчень водія, підготовки
водіїв та акредитації
автошкіл
Кабінетом Міністрів України
внесено зміни до ряду постанов,
пов’язаних з порядком видачі
посвідчень водія, підготовки
водіїв, а також акредитацією
автошкіл.
Перехідними
положеннями
нормативного акту передбачено
запровадження нововведень протягом півроку.

Так, запроваджено відеофіксацію процесів складення
іспитів зі знань правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами.
Відеофіксація процесу складення
теоретичного іспиту наразі вже
реалізована в сервісних центрах
МВС нового зразка. Відтепер й
під час складення практичного
іспиту дії кандидата у водії та
екзаменатора
фіксуватимуться
за допомогою обладнання, що
встановлюватиметься в кожному
екзаменаційному авто.
Неможливо буде скласти
теоретичний іспит в одному
територіальному
сервісному
центрі МВС, а практичний – в
іншому.
Скорочено до двох років термін
чинності отриманого в автошколі
Свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки
водіїв транспортних засобів.
Регламентовано, що отримати
або обміняти посвідчення водія
неможливо без відмітки про
місце реєстрації в документі, що
посвідчує особу.

некоторыми своими маленькими
секретами.
В итоге упорной борьбы призовые места распределились
следующим образом: первое место своей игрой заслужил Игорь
Горбач из Белокуракино, второе
место занял новоайдарец Евгений Декин, третье место на пьедестале почета – у представителя
Новоайдарского района Николая
Галухина, почетное четвертое
место занял бильярдист из Белокуракино Олег Усенко. Победители награждены грамотами и
призами. Хотя, как бы банально
это ни звучало, иногда победа
– это не самое главное. Игроки,
приехавшие на турнир из Белокуракинского района, ни на минуту не пожалели об этом: время
провели просто отлично! Все: и
новоайдарцы, и белокуракинцы
остались довольны такому культурному и спортивному времяпрепровождению, общению с
единомышленниками, обмену

опытом и профессиональному
росту.
Стоит отметить, что бильярд
заметно развивается в наших
районах, находит все больше
поклонников. И это – замечательная альтернатива пассивному времяпрепровождению,
ведь бильярд помогает развить
выдержку, меткость, ловкость,
сноровку. Плюс ко всему сказанному – найти хороших друзей и
единомышленников.
На прощание игроки пожали
друг другу руки и договорились
встретиться на следующем турнире. Искренне поздравляем победителей с заслуженной победой! Пусть ваша энергичность,
преданность бильярду вдохновляют вас на новые победы, а
мастерство игры оттачивается с
каждым днем! Желаем роста и
мастерства всем участникам. И,
конечно же, ждем новостей с последующих турниров.
М. ТИХОНОВА.

Как же противостоять стереотипам? Полностью оградить себя
от факторов, формирующих стереотипы, невозможно. Эффективно истребляет предрассудки в нашем мышлении личный опыт. К
примеру, у нас в голове есть картинка типичного представителя

какой-либо профессии. Но тут мы
знакомимся с таким человеком
лично и понимаем, что заблуждались. Полученный опыт входит в конфликт со стереотипом.
Личности без гибкого мышления
проигнорируют полученную информацию. Думающие и любознательные люди изменят
свою картину мира. Это и хотели доказать подростки на
мероприятии. Задумайтесь,
друзья! Жизнь лишь одна, наслаждайтесь ею, будьте самими собой!
«Ломать стереотипы и пробиваться сквозь предупреждения - дело невероятно сложное, но еще и фантастически
приятное» - Джаред Лето.
Самовыражайтесь, наслаждайтесь, улыбайтесь!
Карина ТЕЛЕПИНА,
ученица средней школы
№ 2 г. Счастье, участница
студии юного журналиста
"Схід Life+".

У
процедурі
взаємодії
територіальних органів з надання сервісних послуг МВС
з навчальними закладами з
підготовки водіїв транспортних
засобів запроваджено електронний обмін інформацією.
Викладачі та інструктори з
водіння будуть зобов’язані вносити у спеціальний електронний
журнал інформацію про час проведення теоретичних та практичних занять, а також транспортний
засіб, на якому здійснюватиметься
практичне заняття. Нововведення
покликане посилити контроль за
організацією навчального процесу в кожному закладі з підготовки
водіїв та, зокрема, за навчанням
кожного слухача.
Нововведення, що стосуються
діяльності автошкіл, передбачають:
- скасування необхідності
придбання в територіальних
сервісних центрах МВС бланків
свідоцтв про закінчення закладу
з підготовки водіїв транспортних
засобів;
- передачу функції акредитації

закладів від Головного сервісного
центру МВС до регіональних
сервісних центрів МВС за
місцезнаходженням закладів;
спрощений
механізм
акредитації закладів, що належать
до сфери управління Міністерства
освіти та науки.
Нормативними змінами також передбачено, що всі випускники, які закінчили навчання
з підготовки водіїв у закладах
професійно-технічної
освіти,
будуть допущені до складання
іспитів без додаткового навчання
в автошколі.
На
сайті
Головного
сервісного центру МВС можна
підготовуватися до теоретичної
частини іспиту з ПДР завдяки безкоштовному онлайн-тренажеру.
Він є ідентичним до іспиту, що
складається в сервісному центрі
МВС. Також на сайті можна завантажити повний перелік питань
з ПДР та варіанти відповідей на
них.
За інформацією
Регіонального сервісного центру
МВС в Луганській області.
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У районному краєзнавчому музеї зберігається багато старовинних рушників, які займають цілу залу та оформлені в окрему
експозицію «Вони вправно пряли, ткали, чудово вишивали». Уважно роздивляючись ці рушники, можна переконатися, що вишивали
їх в старовину не стільки для краси (хоча вони невимовно гарні),
скільки для виконання ритуалів, наповнених сакральним змістом.

Важливі події в житті людини
не обходилися без рушників. У
вишивці знайшли відображення
орнаменти, пов'язані з образами
добра, краси, захисту від усього
злого.
Про колекцію новоайдарських рушників, серед яких є просто унікальні експонати, про їхнє
значення розповіла науковий
співробітник музею, знана майстриня вишивки Алла Анатоліївна
Сорокіна.
- Особливу роль відігравав рушник у весільній обрядовості як один
з найважливіших атрибутів, адже,
і про це, мабуть, знають далеко
не всі, наші бабусі та прабабусі у
вишивці кодували майбутнє. Вишивання українського рушника
завжди починалося з підготовки
матеріалів та душевного настрою
вишивальниці. До вишивання
ніколи не приступали між спра-

які вона хотіла закласти у вишивку рушника. Таким чином думки
вишивальниці накладалися на полотно і вшивалися голкою в рушник.
Змалечку дівчата вчилися вишивати і прясти, старанно готували
собі посаг, скриню. Кожна дівчина
вишивала не менше 12 рушників,
а іноді навіть і більше. Навіщо так
багато? По-перше, на сватання. Головний рушник, котрим зв’язували
руки майбутньому подружжю,
на ньому червоними нитками
вишиті візерунки з обережними
візерунками. Вишивали рушники зазвичай хрестиком. Не дарма
говорять, що рушник – це дорога
життя. Отже, весільний рушник –
дорога родини.
В день весілля теж потрібні
рушники. І головний з них – рушник під ноги. І тут є свої секрети.
Наприклад, зараз за незнанням ча-

вою, в поспіху. Перед самим початком роботи рукодільниця брала
в руку голку з вставленою в неї
ниткою і перечитувала молитву і
приговорювала добрі побажання,

сто на рушниках вишивають «На
щастя, на долю». Цього категорично робити не можна! Таким чином,
ніби віддаєш щастя та долю, «на»
- як забирай, візьми.

Кілька цікавих зупинок чекало
на них на Новоайдарщині. З початку рано вранці вони завітали до
Янтарного храму в с. Дмитрівка,
і, отримавши перші яскраві враження, вирушили у подальшу подорож Новоайдарщиною.
Наступною зупинкою відвідин
дітлахів стала геологічна пам’ятка
природи місцевого значення
«Баранячі Лоби», що є візитівкою
нашого краю. Екскурсію юним
гостям Новоайдарщини та їхнім
вчителям провела директор районного краєзнавчого музею А. К.
Божкова. Захват дітлахів від побаченого та почутого неможливо
описати словами. Але по їхніх обличчях легко читалося захоплення. З цієї екскурсії учні (а це хлопці
та дівчата 5-7 класів Євсузької
школи) дізналися, що Баранячі
Лоби – це унікальні крейдяні
скелі заввишки близько 50 метрів.
Якщо подивитися з одного боку
на цей геологічний пам’ятник
природи, то він дійсно схожий
на чотирьох величезних баранів,
які скам’яніли, стоячи впритул
одне до одного. Колись, мільярди
років тому, на цьому місці було
море. Тепер про це нагадують
тільки ці мергельні відкладення.

Варто тільки піднятися на гору,
з висоти відкривається приголомшливий вид на Айдарську
терасу, неймовірну блакить річки
Айдар. До того ж, екскурсовод зазначила, що багато птахів, тварин
та рослин, що можна побачити
на Айдарській терасі, особливо в селі Співаківка, занесені до
Червоної Книги України.
Вдосталь намилувавшись красою, що оточує, школярі готові
були вирушити далі, але стався
несподіваний інцидент. Один

Наші предки вишивали виноград – символ грошей, тобто хай
буде стільки грошей, щоб по ним
топтатися можна було. А середина
рушника залишається не вишитою.
Це особливе місце – це місце для
Бога. Тому молодята отримували благословення не тільки від
батьків, а ще й від Бога.
Важливу роль на весільному
рушникові відіграє родинне дерево. Рушник з родовими деревами
наречена вишивала до весілля.
Першу сторону з родовим деревом своєї родини – до сватання, а
після сватання – швиденько другу
сторону з родовим деревом нареченого, тому ви можете помітити,
що на рушниках два боки можуть
відрізнятися.
З розмови з Аллою Анатолівною
я зрозуміла, що рушники - це не
просто красиво. Виявляється, вони
несуть в собі так багато інформації
і їх можна читати. Як же читати
родові рушники? Спочатку вишивався низ, зазвичай листям, або
гірляндами квітів, часто трояндами. А далі - саме родове дерево: те, що бачимо нижче коренів,
то померлі родичі (наприклад,
вони можуть бути зображені у
вигляді птахів). Далі зображується
сім’я. Якщо троянди, то стільки
дівчат народилося в родині, якщо
чорнобривці, або маки - хлопчиків.
На віттячках дерева майбутні
діти молодої родини. Часто на
весільних рушниках вишивали
птахів (голубів, лебедів, павичів),
які повернуті дзьобиками одне до
одного. Це символ того, що пара
буде жити в мирі та коханні все
життя.
Якщо бачите на рушникові
лілею, то в родині є дівчина на
видання, а якщо мак – то парубок.
Зозуля – символ вдови. Навіть,
якщо людина не вміла читати, заходила до хати й бачила вишиту
зозулю, розуміла: тут живе вдова.
Наші люди – дуже добрі. Тому
вони не залишали двору, поки не
допоможуть і вдові, й діточкам. У
нашого народу орнамент ніколи
не містив у собі жодної зайвої лінії,
кожна рисочка мала тут своє певне значення... Це — складна мова,
послідовна мелодія, що має свою
основну причину і призначена не
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лише для очей, а й для розуму й
почуттів.
Багато цікавого дізналася я із
історії фарбування ниток для вишивання. Наприклад, для того,
щоб добитися від нитки стійкого
жовтого кольору, її змащували
олією та запікали в житньому тісті.
Розповідаючи
свою
захопливу
історію,
Алла
Анатоліївна демонструє багато
найрізноманітніших
рушників,
вишитих різними техніками, з
неймовірною мережкою. Серед них
– й родинні рушники її сім’ї. Деяким з них – більше трьохсот років!
Вони незвичайні та оригінальні.
Неймовірні експонати!

реживши величезну трагедію, коли
було спалено практично все село,
жінки почали вишивати тільки
чорними нитками в знак жалоби.
Експозиція з рушниками –
дійсно вражає. Тут рушники з
різних куточків Новоайдарщини.
Кожний – своєрідний та неповторний, зі своєю історією.
Ось, наприклад, рушник, вишитий конопляною ниткою, а
це говорить про те, що він дуже
старовинний. На новоайдарских
рушниках квіти в декілька разів
більші за розміром ніж на інших.
Є рушник з унікальною технікою
вишивки, а є такий, що неможливо відрізнити, де «лице», а де

Здебільшого на українських
рушниках переважають червоні,
сірі та сині кольори. Але на
виставці ми можемо бачити й дуже
барвистий різнокольоровий рушник. Це теж з особистої колекції
А.А. Сорокіної. Цей рушник має
свою історію. Його дідусь привіз
з війни. Пішов на війну з одним
рушником, який дала як оберег
бабуся (можливо, саме він врятував солдата під час пекельної
Сталінградської битви), а повернувся з двома. В Угорщині, почувши дитячий плач, натрапив на
жінку з маленькою дитиною. Їм не
було чого їсти, тож чоловік віддав
все, що мав, щоб нагодувати маля,
а жінка віддячила йому рушником… Тепер це сімейна реліквія…
Ще окреме місце займають
колядівські рушники, які вишиті
виключно темними кольорами. Пе-

«виворіт». Аж ось привертає увагу ще один незвичайний експонат
- рушник з вишитими дівчатами в
національних костюмах. – Мене
особисто, коли я вперше побачила цей рушник, - розповідає
А. А. Сорокіна, - вразило те, що ці
дівчата, жіночки – різнокольорові.
Звідки наші предки могли знати
про існування трьох рас? До того
ж, вони всі міцно тримаються за
руки. І це дуже символічно: люди
завжди мріють про те, щоб жити в
мирі та злагоді.
Це кодували наші предки, вишиваючи рушники, до цього повинні
прагнути й ми. А щоб ще більше
зануритися в цей цікавий світ, в
якому тісно переплітається минуле й майбутнє, завітайте до музею
та послухайте на власні вуха цю
цікаву розповідь.
М. ТИХОНОВА.

хлопчина, допивши воду, порожМинулими вихідними, а саме 20 квітня, учні Євсузького ЗЗСО
ню пляшку залишив прямо на І-ІІІ ступенів здійснили дивовижну подорож, яка потребувала
місці, біля лавочки. Не встигли дуже багато сил та витримки.
дорослі зробити малому зауваження, як це першими помітили його
однокласники. Вони його присоромили та сказали, що до природи завжди потрібно ставитися з
любов’ю та повагою. Зрозумівши
свою помилку, хлопець підняв за- зібрали пляшки та сміття, які на
лишену порожню пляшку. Та це Лобах кинули не дуже акуратні та своїми враженнями: «Музей – це
ще не все. Прямо тут, на екскурсії, свідомі відвідувачі, й залишили їх одне з тих місць, де кожен башколярі вирішили долучитися до на спеціально відведеному місці, жаючий може дізнатися історію
своєї землі. Євсузький ЗЗСО 1-3
акції «За чисте довкілля». Вони звідки вони будуть вивезені.
ступенів з великою вдячністю
І ось юні гості Новоайдарщи- звертається до співробітників Нони вже в краєзнавчому музеї. Не воайдарського краєзнавчого мудивлячись на втому, хлопці та зею. Дякуємо за нові знання, які
дівчата сповнені очікування чо- ми будемо нести упродовж життя.
гось дивовижного! І вони не по- Бажаємо вам розвитку і успіху»!
милилися. Екскурсія залами муНадалі юних мандрівників чезею пройшла на одному диханні, кала ще участь в толоці до Дня
діти відвідали всі зали музею, але чистого довкілля у Старобільську.
найбільшу цікавість викликали Вони щиро подякували всім, хто
в них експозиція старовинних допоміг зробити цю подорож
рушників та діжників, про які яскравою, емоційною та незацікаво розповіла А.А. Сорокіна, бутньою! Немає сумнівів, вихідні
та, звичайно, оновлена експозиція пройшли вдало. І, від’їжджаючи,
народних костюмів Новоайдар- діти точно взяли краплинку
щини. Тут у них дійсно очі блища- привітної, гостинної та яскравої
ли. Тільки й було чутно: «нічого Новоайдарщини до свого серця.
собі», «оце так», «надзвичайно». Новоайдарщина вміє вражати!
Після екскурсії учні поділилися
М. ТИХОНОВА.
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оборони, у минулому начальник
Управління оборонної та безпекової політики Секретаріату Кабінету Міністрів.
Володимир Зеленський у студії одного із ток-шоу представив свою
У 2014 році Апаршин входив
команду, разом з якою планує керувати країною.
у першу десятку списку «Громатань антикорупційної політики у дянської позиції» на парламентПочаток на стор. 3
секретаріаті Кабміну, яке ліквіду- ських виборах.
Дмитро РАЗУМКОВ. Вну- вали трохи більше ніж за рік.
Зеленський підтвердив, що
трішня політика.
Після цього до жовтня 2013 Апаршина йому у команду пораПолітконсультант, спікер штабу року працював заступником глави див Гриценко.
Зеленського, представляє позицію департаменту юридичного забезІрина
ВЕНЕДИКТОВА.
кандидата на всіх телеефірах та печення у Секретаріаті Кабміну Реформа судової влади.
політичних шоу.
Завідувач кафедри цивільАзарова.
На сайті консалтингової фірми
Перед Революцією Гідності пе- но-правових дисциплін юридичРазумкова зазначено, що він «спе- реходить на роботу в Transparency ного факультету ХНУ імені В.Н
ціалізується на питаннях інформа- International Україна. Після зміни Каразіна. Професор, доктор юриційно-аналітичної роботи у сфері влади Рябошапка був якийсь час дичних наук.
внутрішньої та зовнішньої полі- заступником міністра юстиції,
Віце-президент Фонду медичтики держави, а також адаптації та разом з Данилюком брав участь ного права та біоетики. Віце-превпровадженні політтехнологій для у розробці закону про створення
реалізації стратегій з формування НАБУ.
громадської думки та іміджу».
У 2016 році Рябошапка був
Політичну кар’єру спікер шта- обраний членом Нацагентства з
бу розпочинав у Партії регіонів: питань запобігання корупції, але
у 2006 тоді ще 22-річний Дмитро через конфлікт з главою НАЗК НаРазумков входив до молодіжного талією Корчак у червні 2017 року
крила партії Януковича, яке нази- подав у відставку.
валося «Молоді регіони».
За словами Рябошапки, плануОлександр ДАНИЛЮК. Між- ється три принципи у боротьбі з
народні відносини, економіка, фі- корупцією:
нансова і банківська політика.
1. Виявляти корупцію. Люди,
Віднедавна – один із головних які повідомлятимуть, будуть захиспікерів Зе!команди.
щені і заохочені.
У ЗМІ з’являлась інформація
2. Треба запобігати корупції –
щодо того, що Данилюк розгляда- приберемо можливості красти на
ється Володимиром Зеленським як держпідприємствах.
зидент Всеукраїнської асоціації
кандидат на посаду глави МЗС.
3. Третій принцип – карати за косметологів та аромологів.
До роботи на держслужбі, Да- корупцію. Мають бути вироки для
Венедиктова подавала свою
нилюк працював у міжнародній топ-корупціонерів.
кандидатуру на посаду судді Верконсалтинговій компанії McKinsey
«Антикорупційні органи мають ховного суду України. Але прова& Company в Лондоні та Москві.
бути незалежні, всі мають бути рів- лила участь в конкурсі, отримавши
За часів президентства Віктора ними перед законом, ніхто не має бал «менше мінімально допустиЯнуковича Данилюк був його по- ховатися за імунітетом», – сказав мого».
заштатним радником і очолював Рябошапка.
Перед участю в конкурсі на поКоординаційний центр зі впроваГалина ЯНЧЕНКО. Відпові- саду у Верховному суді Ірина Венедження економічних реформ. Іні- дає за діджитал-рішення й ан- диктова заповнила декларацію про
ціативу створення Центру та його тикорупційну політику.
доходи. У Венедиктової та її сім’ї,
розвиток пов’язують з ім’ям тоГромадська діячка, експерт з ан- зокрема, є будинок площею 387 кв.
дішнього глави Адміністрації пре- тикорупційної політики.
м, п’ять авто. Ірина Венедиктова
зидента Сергія Льовочкіна.
Працювала аналітиком громад- володіє також двома годинниками:
Після Революції Гідності Да- ської організації «Центр протидії Hublot за 115 тисяч гривень і Rolex
нилюк - член команди Петра По- корупції», заснувала ГО «Антико- за 100 тисяч гривень.
рошенка, спочатку як представник рупційний штаб».
Під час представлення Ірина
Президента в Уряді, а згодом – як
У 2014-2015 роках за списками Венедиктова заявила, що всі ваканзаступник глави АП.
«Демократичного Альянсу» була сії у судах будуть швидко і якісно
У 2016 році при формуванні обрана депутатом Київської місь- заповнені. Також буде перезавантаУряду Гройсмана Данилюку дору- кої ради. Як депутат опікувалась жена Вища кваліфікаційна комісія
чили посаду Міністра фінансів.
питаннями прозорості процедур суддів, люди там будуть проходити
Тоді ж з’явилась інформація про Київради, протидією корупції та відбір на професійність і доброчессумісництво Данилюком держав- зловживанням у сфері землекорис- ність.
ної служби з бізнесом, коли кілька тування. В 2018-2019 роках – гоДанило ГЕТМАНЦЕВ. Екононачебто його компаній у Британії лова Ради громадського контролю міка, фінанси та оподаткування.
отримували прибутки, які не були НАБУ.
Професор Київського універсизадекларовані в Україні.
Денис МОНАСТИРСЬКИЙ. тету Шевченка, почесний презиНайвідомішим епізодом роботи Правоохоронні органи.
дент юридичної компанії Jurimex.
Данилюка-міністра фінансів стала
Експерт програми реформуван- Експерт у питаннях податкової і
його участь у націоналізації «При- ня правоохоронної та судової сис- фінансової політики.
ватбанку». Однак уже у 2017 році тем Українського інституту майБув першим членом Європейу міністра ускладнились стосунки бутнього (UIF), блогер.
ської асоціації податкових проз Порошенком та Володимиром
Здобув ступінь кандидата юри- фесорів від України. У 2016 році
Гройсманом. У підсумку в червні дичних наук в Інституті держави та подавався на посаду судді в онов2018 року Верховна Рада відправи- права імені В.М. Корецького НАН лений Верховний суд, але не прола Данилюка у відставку.
йшов конкурс.
України.
«Зовнішній курс визначений
Гетманцев був одним із співзаПрацював в Хмельницькому
українцями вже 5 років назад. І це університеті управління та права. сновників ТОВ «М.С.Л.», оператокурс до єдиної Європи. Ми дуже Займався питаннями законотвор- ра національних лотерей, на діяльдорого заплатили за цей вибір. чості та наукових експертиз.
ність якого були накладені санкції
Тому сильна Україна стане неПротягом останніх чотирьох РНБО. Наразі він вийшов з числа
від’ємною частиною європейсько- років залучений до реформування засновників, а санкції з «М.С.Л.»
го проекту. Наша мета ще більш правоохоронних органів.
зняті.
амбітна: ми намагаємося, ми плаВікторія СТРАХОВА. БанківБув членом конкурсної комісії
нуємо стати регіональним лідером, щодо обрання керівництва Дер- ська діяльність.
центром стабільності, демократії жавного Бюро Розслідувань.
Працювала корпоративним сета розвитку», – сказав Данилюк на
Сергій ІОНУШАС. Органи кретарем Приватбанку після його
представленні команди Зеленсько- правосуддя.
націоналізації. Звільнилася зі сканго.
Адвокат, керівник юридичної далом.
Руслан РЯБОШАПКА. Пра- фірми «Гелеон», яка співпрацюваЗа її словами, причиною звільвоохоронна та антикорупційна ла зі студією «Квартал 95».
нення став зокрема конфлікт з члеполітика.
Спеціалізується на захисті ав- нами спостережної ради банку.
Юрист, експерт з питань анти- торських прав та промислової
Працювала також проектним
корупційної політики.
менеджером в Національній раді
власності.
За всю кар’єру встиг попрацюІван АПАРШИН. Експерт з реформ.
вати на різних позиціях при Мініс- питань оборони.
Михайло ФЕДОРОВ. Експерт
терстві юстиції.
Колишній директор Департа- із питань діджиталізації.
Влітку 2010 року Рябошапка менту воєнної політики МінобоФедоров був творцем усієї меочолив новостворене Бюро з пи- рони та головний інспектор Мін- режі «власних медіа» кандидата

Зеленського, яка включала пул
каналів в YouTube, Instagram та
Facebook сторінок, які забезпечили
найбільшу активність молоді.
Федоров прийшов до Зе!команди з бізнесу і раніше заявляв, що не
має наміру далі йти в політику.
У команді Зеленського він відповідає за реалізацію так званої
програми «Країна у смартфоні» –
діджиталізації державних послуг
від прописки до голосування в інтернеті.
Зокрема, планується відцифрувати ID-картки, медицину, сферу
податків і бізнесу та спростити всі
бюрократичні процедури.
«Хочемо зробити так, щоб всі
процедури можна було виконувати
у власному телефоні. Пряма демо-

кратія – всі рішення ухвалювати за
допомогою однієї кнопки у смартфоні», – сказав Федоров.
Олександр МЕРЕЖКО. Міжнародні відносини і народовладдя.
Доктор юридичних наук, завідує кафедрою права Київського
національного лінгвістичного університету.
Мережко спеціалізується на публічному та приватному міжнародному праві, праві та правозастосуванні Європейського Союзу.
Свого часу викладав у Краківській академії імені Анджея Фрича
Моджевського та в Люблінському
католицькому університеті Іоанна
Павла ІІ.
Олег БОНДАРЕНКО. Питання екології.
Голова правління ГО «Всеукраїнська організація «Зелений Фонд.
Подолання гуманітарних та екологічних катастроф».
На сайті цього ГО Бондаренко
представлений як юрист із 25-річним стажем.
Серед досягнень Бондаренка
називаються такі: «захист громадян, які постраждали унаслідок
екологічних катастроф; сприяння
розвитку концепції групових (колективних) позовів в Україні для
реалізації права на захист громадян у екологічних спорах».
Марина БАРДІНА. Відповідає
за реалізацію політики рівних
прав та можливостей жінок і
чоловіків.
Аспірантка кафедри соціології
НаУКМА.
Співзасновниця ГО «Час рівності», помічниця на платній основі
народного депутата Сергія Лещенка.
Вивчала місцеве самоврядування та процедуру створення і
функціонування громад в Австрії у
червні 2015 року, тоді ж учасниця
програми Благодійного фонду Богдана Гаврилишина «Молодь змінить Україну».
Громадська діячка Полтавщини. Авторка низки наукових статей
про гендерну рівність.
Сергій КАЛЬЧЕНКО. Експерт з виборчого законодавства,
європейських стандартів у сфері
прав людини.
Адвокат компанії Hillmont, раніше був партнером юридичної

компанії «Моор і партнери».
Фахівець в галузі права Європейського Союзу, виборчого законодавства і прав людини.
Протягом останніх восьми років Кальченко виступав в якості
юридичного консультанта Ради
Європи у сфері верховенства права
та діяльності, пов’язаної з виборами в СНД.
У публічній площині Кальченко засвітився останнім часом у
зв’язку з тим, що саме він супроводжував справу про скасування
заборони на в’їзд в Україну актора
серіалу «Свати» Федора Добронравова.
Андрій ГЕРУС. Енергетика,
тарифи, антимонопольне регулювання.
Герус був членом Нацкомісії з
регулювання енергетики.
У НКРЕ активно виступав
проти закупівлі трансформаторів, вироблених на підприємстві
Костянтина Григоришина, який в
ті часи був партнером президента
Порошенка.
Був звільнений з посади за
власним бажанням.
Під час Майдану жив і працював у Лондоні, координував акції
протесту під житловим комплексом One Hyde Park, де розташована квартира Ахметова.
У 2015 невдало балотувався до
Київради від «Самопомочі».
Зараз очолює Асоціацію споживачів електроенергії, в яку входять
великі підприємства, у собівартості
продукції яких електроенергія становить більшу частину. Є лобістом
зниження тарифу для промисловості.
Активний противник існування
схеми за формулою «Роттердам
плюс».
Сергій БАБАК. Освіта та
наука.
Директор освітніх програм
Українського інституту майбутнього. Раніше Бабак керував ДП «Науково-технічний центр новітніх
технологій Національної академії
наук України», був членом Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти.
Закінчив факультет міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
Отримав диплом Napier University
в Единбурзі, Шотландія, зі спеціальності «фінансові послуги». Має
також юридичну та психологічну
освіту.
Має 20 років наукового та викладацького стажу. 5 років був проректором приватного університету.
Під час представлення команди Сергій Бабак пообіцяв змінити
систему освіти: «Найголовніше,
що ми змінимо – зміст освіти відповідно до вимог сучасного світу і
найближчого майбутнього. Ми відкриємо ринок освітніх послуг для
приватних ініціатив, для іноземних
закладів освіти і будемо розвивати
державне партнерство. Надамо закладам освіти реальну академічну і
фінансову автономію. Кожен талановитий випускник школи отримає
можливість безкоштовної освіти».
Євген
КОМАРОВСЬКИЙ.
Експерт з медицини.
Лікар-педіатр, кандидат медичних наук та шоумен, був ведучим
телепередачі «Школа доктора Комаровського».
З 1983 до 1991 року працював
лікарем у реанімаційному відділенні дитячої інфекційної лікарні
Харкова.
Згодом працював у приватних
клініках, у 2006 році відкрив власний медичний центр «Клініком».
pravda.com.ua

«ВІСНИК

Пасха — это время обновления, идеальный праздник для того,
чтобы собраться всей семьей и друзьями за праздничным столом.
Для того, чтобы сделать эту дату особенной, надо украсить ваш
дом с любовью.

Крашеные яйца
Яйцо издавна считается символом жизни и плодородия. Откуда
же пошла традиция красить яйца
на Пасху? Существует несколько
версий. По одной из них, однажды
на проповеди Марии Магдалины,
когда она говорила о жизни Христа, римский император Тиберий
усомнился в ее словах. «Скорее
яйцо изменит свой цвет, чем я поверю тебе!» - заявил он. В тот же
миг на глазах у всех яйцо стало
багряным. Другая версия гласит,
что обычай красить яйца связан с
Великим постом. В пост их нельзя
было употреблять, но куры продолжали нестись. Яйца, чтобы не
испортились, приходилось варить.
А чтобы впоследствии не перепутать их с сырыми, их окрашивали.
До сих пор самым популярным
цветом для пасхальных яиц остается красный - как символ пролитой крови Иисуса Христа. Добиваются его в основном с помощью
луковой шелухи. После окрашивания для блеска яйцо смазывают растительным маслом. Яйца,
окрашенные в один цвет, именуют

крашенками. Крапанками называют те, на которые краской также
наносятся полоски, крапинки,
точечки. А настоящим произведением искусства считаются писанки - яйца, вручную разукрашенные
всевозможными узорами.
Первое, чем разговляются люди
на Пасху, - это крашеные яйца.
Ими принято христосоваться, стукаясь друг с другом. У кого яйцо
не треснет - тот и выиграл, может
дальше идти силами мериться.
Считается, что пасхальные яйца
обладают особой, целебной силой.
Раньше яйца, полученные от священника при христосовании, хранили весь год.

По форме кулич круглый, потому что такую форму имел похоронный саван Иисуса Христа. Во
время его приготовления в старину хозяюшки надевали чистую нарядную одежду, что подчеркивало
важность процесса. Пасхальные
куличи, испеченные правильно, а
главное, с чистыми помыслами,
не черствеют еще 40 дней после
праздника.

НОВОАЙДАРЩИНИ»
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кладут творожную массу в специальную пасочницу. На ее стенках нередко заранее выточены
крест или буквы ХВ (Христос Воскресе). Пасха получается сладкой и очень вкусной. Готовят пасху, впрочем, как и кулич с яйцами,
в Чистый четверг. В храм несут
освящать в субботу, непосредственно перед праздником.

2019 р.
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шей стране. Находясь там на службе, верующие могут зажечь свечу
от священного огня. Многие зажигают лампадки и уносят их домой.
Некоторые даже поддерживают
этот огонь дома в течение года, до
следующего Христова Воскресения. Считается, что достаточным
будет просто постоять со свечой в
руке на службе. В такие моменты
про себя можно озвучить просьбы,
поблагодарить Господа за дарованное ранее.

Другие символы Пасхи:
пасхальный кролик,
пасхальный ягненок,
пасхальный венок

Пасхальный кулич
Изначально куличом назывался пресный каравай с нанесенным
на него крестом. Он олицетворял
собой хлеб насущный. Теперь же
кулич никак нельзя назвать пресным, он сладкий и ароматный. Для
его приготовления используются
цукаты, изюм, кокосовая стружка, специальная пасхальная присыпка.

26 КВІТНЯ

Творожная пасха

Благодатный огонь

Пасха представляет собой
четырехгранную пирамиду. Такой формы она делается неспроста. Пирамида - символ Голгофы,
горы, на которой был распят
Иисус Христос. Для того чтобы
добиться подобной формы при
приготовлении пасхи, хозяйки

Чудо схождения Благодатного
огня до сих пор пытаются поставить под сомнение. Но факт остается фактом - каждый год в канун
Пасхи он появляется из ниоткуда. От храма Гроба Господня в
Иерусалиме его доставляют во все
крупные храмы, в том числе в на-

Помимо самых известных
символов, у Пасхи есть еще и
дополнительные. Не все о них
знают, не все признают, однако
они никак не противоречат православной вере и являются приятным украшением праздника.
Например, пасхальный кролик
- символ плодородия и процветания. Его фигурки близкие дарят друг другу с пожеланиями
благополучия в доме. Пасхальный
ягненок во многих странах является главным блюдом праздничного
стола. А пасхальный венок символизирует вечную жизнь. Кстати,
существует мнение, что в день
Воскресения Христова пасхальным может считаться любой букет
живых цветов.

Приметы о погоде на Пасху

Зачастую наполнение пасхальных корзин
очень разное – что только ни несут в этот день
прихожане, надеясь на благословение священнослужителей. Что принято и не принято святить в церкви после пасхальной службы?

Пасхальный кулич
Кулич – обязательный компонент пасхального обряда, желательно выпекать его самостоятельно, поставив
опару в среду или пятницу. Можно купить куличики
в хлебном отделе. Процесс приготовления куличей –
духовный процесс, требующий чистых помыслов и
сосредоточения.
Творожная пасха
Это сладкое изделие готовится не во всех семьях,
но творожные пироги и печенья стараются подать к
праздничному столу. Эти продукты ты также можешь
взять с собой в церковь, если удобно будет переносить
десерт в корзине.
Крашеные яйца
Яйца символизируют возрождение, воскрешение
и обязательно являются традиционным пасхальным
атрибутом. Этот творческий процесс также должен
приносить радость и успокоение. Объединять домочадцев за работой. Поэтому так важно красить яйца
самостоятельно. В тематике рисунков не должно быть
святых изображений, иначе после освящения такие
изображения нужно обязательно сжигать, а не просто выкидывать в мусор. А освященную скорлупу по
традиции закапывают в огороде, чтобы был хороший
урожай.
Мясные продукты
Мясо также обязательно к освящению, так как символизирует жертвенность, да и просто является основным источником сил и энергии. С христианской точки
зрения, все мясо считается чистым и пригодно к употреблению. Ты можешь взять как и приготовленное
тобой мясо, так и мясные колбасы, буженину, холодец
и заготовки.

Приправы
Чтобы первая трапеза после Поста не была пресной, принято к ней святить и хрен, перетертый со
свеклой – такая заправка подойдет ко всем мясным
блюдам и яйцам. Хрен символизирует долгую жизнь и
отменное здоровье. Также принято святить небольшое
количество соли, которую потом ставят перед иконой,
встречают с хлебом-солью гостей и отгоняют зло от
младенцев.
Сладости
Так как маленькие дети не всегда едят символические блюда Пасхи или по каким-то причинам им нельзя их употреблять, то в церковь несут святить и сладости, и фрукты. Это могут быть – шоколад, конфеты,
яблоки, груши, апельсины.
Украинцы в разных частях страны вносят в стандартный набор свои коррективы. При этом в разных
регионах свои традиции! В Западной Украине в корзину кладут еще печеного петуха (он возвестил о воскресении Христа), корень хрена (связь с родиной) и
соль (достаток). В центральных и северных областях
принято святить сало и пироги с капустой и ливером,
в южных приморских — в корзинах часто попадается
рыба, вплоть до жареных бычков. На Востоке — фрукты и свежие овощи, пряники, торты.
ОШИБКИ
По мнению священников, самое распространенное
заблуждение — нести на освящение спиртное, в том
числе и церковное вино — кагор. Кагор применяется,
например, в причастии, и никакого отношения к Пасхе
не имеет. Пить спиртное на Пасху можно, но нести его
в храм не стоит. Кроме того, по поверью, освященные
на Пасху продукты нельзя выбрасывать в мусор. В
церкви советуют поделиться излишками с родственниками, пока они не испортились, раздать нищим. А крошки от освященного кулича лучше собрать и бросить
птицам. Нож класть в корзину тоже не рекомендуется.
newsonline24.com.ua

Если Пасха холодная - будет хороший урожай (особенно сборы льна); но с другой стороны, холодный пасхальный день с утра
предвещает еще 7 холодных выходных.
Если дождь в понедельник Пасхальной седмицы – можно ждать
довольно дождливую, прохладную весну. Если во вторник – весна
будет типичной, а вот лето может показаться более холодным, чем
обычно. Если дождь идет весьма обильный и даже напоминает ливень, значит, вырастет очень много полевой травы, в том числе и
сорняков. И тогда важно будет позаботиться о любимых растениях
заранее.
Гроза. Год будет благоприятным, урожайным и сытным. Интересно, что гроза в Светлое Воскресение также предвещает сухую
и весьма позднюю осень. А это значит, что нас ждет настоящее бабье лето, которое в некотором смысле даже интереснее обычного.
Примерно о том же вещает гроза накануне Пасхи.
Теплая, солнечная погода на Пасху предвещает не менее солнечное лето, которое продлится довольно долго. А значит, и урожай можно будет снять вполне приличный.
Если ночь выдалась ясной, и на небосводе видно очень много звезд, то впереди ожидаются заморозки. А вот если во вторник
после Пасхи стоит ясная погода, лето может оказаться довольно
дождливым, но это вовсе не значит, что оно обязательно должно
быть холодным

Пасхальные поверья
• На Пасху «Солнце играет» и «в этот день все веселится на небе
и на земле».
• Под Пасхальное воскресенье негоже спать, потому что «кто спит,
тот свое счастье проспит».
• На Пасху все должны веселиться, потому что кто будет грустить
в этот день – будет грустить весь год.
• Если кто-то умирает на Пасху, то его душа уйдет прямо в небо.
• Считалось, что перезвон колоколов в день Христова воскресения наделен по-настоящему волшебными силами — ударив в колокол, верующие люди просили хорошего урожая, мира и лада в семье,
а девушки красивого и богатого жениха. Если человек говорил свою
просьбу от чистого сердца, то она обязательно сбывалась. Девушки,
чтобы выйти замуж, должны были во время церковной службы на
Пасху сказать про себя: «Воскресение христово! Пошли мне жениха
холостого!».
• Хорошая примета на Пасху услышать кукушку — это предвещает
прибавление в семействе, а молодым девушкам — скорое замужество.
• Если вы испытываете постоянные трудности с деньгами, на Пасху обязательно подайте нищему монетку — весь год вы не будете
знать нужды.
• А чтобы в семье был мир, лад и никто не ссорился между собой, пасхальную трапезу обязательно нужно начинать всей семьей и
каждый должен в первую очередь съесть по кусочку кулича и яйца,
которые были освящены в церкви.
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Такою недугою як печія,
страждає близько 60 відсотків населення нашої країни. Причому,
це як хворі, так і абсолютно здорові люди. Печія — це не вирок!
Правда, її потрібно якомога швидше лікувати.

Спочатку спробуємо розібратися з тим, чому взагалі виникає
печія і що це таке. Якщо говорити
простою і зрозумілою мовою, то
печією називають стан, породжений впливом на стінки стравоходу соляної кислоти, яка міститься
в шлунковому соці. А в стравохід
вона потрапляє разом з певного роду їжею. Зокрема, мова йде
про солодкі, кислі і занадто жирні страви. Крім того, печія може
бути викликана впливом окремих
медикаментів.
У будь-якому випадку, при
появі перших ознак печії (ними
є печіння і біль у шлунку або
стравоході) необхідно якомога
швидше переходити до лікування.
Його суть полягає, переважно, у
зміні способу життя. Зокрема, на
якийсь час необхідно буде відмовитися або хоча б зменшити
кількість жирної, гострої та
солоної їжі. Крім того, слід
відмовитися від куріння і вживання алкоголю. Якщо після цього печія не проходить,
можна спробувати вилікувати
її за допомогою медикаментозних препаратів, що містять
рабепразол.
Що стосується народних засобів боротьби з печією, то до
них відносяться різного роду
відвари. Зокрема, кращим з
них вважається відвар ромашки. А ось що стосується соди і молока, то до них бажано ставитися
з обережністю. Сода дійсно на
якийсь час зменшує рівень кислотності шлункового соку і печія
проходить. Однак організм починає надавати у відповідь удар,
і соляна кислота утворюється в
ньому вже з подвійною швидкістю. У результаті все це, знову
ж таки, призводить до печії. Ну а
що стосується молока, то в ньому
міститься велика кількість речовин, які негативно впливають на
рівень кислотності соку.
Таким чином, шляхів лікування від печії досить багато. Ними
можуть користуватися як прихильники офіційної, так і народної медицини. Головне — почати
лікування вчасно. Будьте здорові!
HeadInsider

Лебеда является одним из
древнейших растений, известных человеку, которое тысячи
лет назад считали настоящим
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даром природы.
Греки тысячелетиями использовали лебеду при проблемах с
печенью и желчным, желтухой и
т. д. В нашей народной медицине лебеда используется при некоторых заболеваниях желудка.
Лебеда имеет ярко выраженные
бактерицидные свойства. Она
также используется в качестве болеутоляющего, успокаивающего,
а также противовоспалительного,
отхаркивающего, слабительного, глистогонного
средства и желчегонного.
Сок или настой из
листьев растения используют как профилактику кариеса. Давно известно, что
лебеда является прекрасным средством от зубной
боли и заболеваний десен.
Использовали ее, чтобы
сделать зубы здоровыми,
стойкими, красивыми, а
самое главное - белыми.
Маленьким детям давали семена в качестве профилактики паразитарных заболеваний.
Если семена лободы не подвергаются термообработке, их можно использовать как противорвотное средство. Листья можно
применять снаружи, положив на
открытую рану, чтобы предотвратить загнивание.
Салат из молодых листьев лебеды (или подвергшийся легкой
тепловой обработке) рекомендуется при истерии, депрессии и неврозах, заболеваниях легких, нарушениях менструального цикла
у женщин и в качестве витамина.
Это также действует как мягкое
слабительное. Лебеда подходит
для приготовления свежих витаминных смузи, которые оказывают большое влияние на запоры,
стоматит, афтозный кариес.

Химический состав. Лебеда,
наряду со всеми листовыми овощами, является богатым источником бета-каротина. Она также
богата многими минералами,
железом, цинком, кальцием, магнием, калием. В 100 г листьев лебеды содержится 6,1 г марганца.
Листья также богаты витамином
С, рутином и белком.
hronika.info

У этого витамина множество
полезных свойств для здоровья.
Эксперты из Италии рассказали о
некоторых наиболее ценных.
Способствует потере лишнего
веса. Согласно одному из исследований, опубликованных журналом BritishJournalofNutrition,
употребление продуктов питания,
содержащих витамин D, помогает
людям худеть. Это малоизвест-

ные полезные свойства витамина,
в отличие от его влияния на здоровье костей.
Уменьшает уровень депрессии.
Витамин D играет значительную
роль в регулировании нашего
настроения и уменьшении депрессивных симптомов. Таковы
результаты масштабного по
объемам клинического исследования, опубликованные в
JournalofInternalMedicine.
Снижает риск сердечной недостаточности. «Солнечный»
витамин действительно уменьшает процесс рубцевания сердечной ткани, который приводит
к смертельно опасной сердечной недостаточности. Это еще
одна важная причина для того,
чтобы следить за показателями
данного витамина.
Предотвращает утрату плотности костей. Витамин D критически важен для регулирования
кальция и сохранения уровня
фосфора в организме. Два этих
минерала отвечают за минеральную плотность костей. Чем ниже
данный показатель, тем выше
риск переломов и остеопороза.
Основной источник витамина D — солнце. Чтобы покрыть
все потребности в витамине, как
утверждают специалисты, достаточно принимать солнечные
ванны в течение 15-20 минут в
день. Особенно полезным окажется утреннее и закатное солнце. Рыбий жир — несомненнейший рекордсмен по содержанию
витамина: в 100 г продукта доза
витамина в 20 раз превышающая суточную норму. Витамин
D содержится в продуктах следующих видов: кисломолочные
продукты, различные виды сыра,
творог; сырые яйца (желтки); океаническая жирная рыба - тунец,
макрель, сельдь); печень свиная
и говяжья; растительное масло
любого вида, а также сливочное масло; зелень: люцерна, петрушка, крапива; грибы.
medikforum.ru

Если у вас нет медицинского
образования, вам будет трудно
разобраться в расшифровке
анализа крови. Она составляется
не для пациента, а для врача.Однако никогда не помешает иметь
общее представление о том, что
означают разные сокращения и
цифры.
Гемоглобин (Hb). Сложный
белок, основной компонент эритроцитов, основная функция
которого — перенос кислорода
от легких к тканям и выведение
CO2.
Норма: для мужчин — 130–160
г/л, для женщин — 120–140 г/л.
Если гемоглобин понижен,
это говорит о возможной анемии
или кровопотере, а сильно повышенные показатели говорят об
обезвоживании, болезнях крови и
некоторых видах сердечной недостаточности.
Эритроциты. Кровяные тельца, которые содержат гемоглобин. Норма: для мужчин — 4,0–
5,1 × 10¹² клеток/л, для женщин
— 3,7–4,7 × 10¹² клеток/л.
У здоровых людей избыток
эритроцитов может наблюдаться
на большой высоте в горах. Но

обычно это говорит о возможном заболевании бронхов, легких, почек, печени или сердца.
Недостаток эритроцитов говорит
об анемии, острой кровопотере,
хронических
воспалительных
процессах. Иногда проявляется
на поздних сроках беременности.

Лейкоциты. Белые кровяные
тельца, которые вырабатываются
в костном мозге и лимфатических
узлах для защиты организма от
токсинов, вирусов и бактерий.
Норма: 4,0–9,0 × 109 клеток/л.
Избыток говорит о воспалении
или бактериальной инфекции в
организме. Бывает, что уровень
лейкоцитов возрастает от сильного стресса, физического напряжения или беременности. Вирусная
инфекция, а также прием анальгетиков и противосудорожных
препаратов приводят к снижению
количества лейкоцитов.
Тромбоциты. Клетки, отвечающие за свертываемость крови.
Норма: 180–320 × 109 клеток/л.
Повышенное количество может указывать на туберкулез,
язвенный колит или цирроз печени. Снижение содержания тромбоцитов происходит при употреблении алкоголя, отравлении
тяжелыми металлами, болезнях
крови, почечной недостаточности, заболеваниях печени и селезенки, гормональных нарушениях.
СОЭ. Скорость оседания эритроцитов в пробирке.
Норма: для мужчин — 2–10
мм/ч, для женщин — 2–15 мм/ч.
Высокие значения наблюдаются при инфекциях, воспалениях,
анемии, болезнях почек,
гормональных нарушениях,
шоке после травм и операций, беременности, во время месячных. Сниженные
значения — при недостаточности кровообращения и
анафилактическом шоке.
Глюкоза. Сахар крови.
Норма: 3,5–6,5 ммоль/л.
Высокий
показатель
указывает на сахарный диабет.
Низкий говорит о нерегулярном питании и гормональных сбоях.
Общий белок.
Норма: 60–80 г/л.
Понижается после жестких
диет, а также при нарушениях в
работе печени и почек.
Общий билирубин. Показатель работы печени.
Норма: 20,5 ммоль/л.
При гепатитах, желчнокаменной болезни или разрушении
эритроцитов этот показатель повышается.
Креатинин. Показатель работы печени.
Норма: 0,18 ммоль/л.
Повышенный показатель говорит о почечной недостаточности.
newsoboz.org

Справа в рідині.
Різні рідини можуть по-різному впливати на таблетки: послабляти або підсилювати їх ефекти.
Кава підсилює властивості
ліків, чайні напої не дають їм
всмоктатися, молочні — послаблюють дію антибіотиків,
а частина соків змінює фармакології препаратів. Ідеальною
рідиною для запивання таблеток є негазована вода кімнатної температури, в кількості
від декількох ковтків до цілої
склянки: залежить від типу ліків. Вкрай не рекомендується
приймати препарати, проковтуючи їх без води.
Їсти чи не їсти?
Частину пігулок необхідно
вживати разом з їжею. Тут теж не
все так просто. Потрібно уважно
поставитися до якості і структури страв: наприклад, зміст рясної
клітковини заважає лікам затримуватися в організмі засвоюватися належним чином, як і продукти, що викликають бродіння.
Бажано дотримуватися дієти і
виключити приймання разом з
вівсяною кашею, грибами, капустою, гарбузом, бобовими та
ягодами. Необхідність вживання
препаратів до або після їжі також
важливо дотримуватися згідно з
інструкцією.
За розкладом.
Чіткість приймання таблеток
в певний час — важлива справа.
Надходження необхідної концентрації дієвих речовин вчасно, через потрібні відрізки часу — запорука одужання. Антибіотиків дане
правило стосується особливо.
Не заважати.
Багатьох хвилює питання про
одночасне приймання призначених лікарем ліків: можна чи не
можна їх змішувати. Необхідно
дотримуватися рекомендацій лікаря: при відсутності у виданих їм
вказівки інформації про можливості прийняти відразу кілька видів
таблеток, слід зачекати 10 хвилин
між прийманням. Варто пам’ятати про посилення або зменшення

їх взаємної дії на органи і системи
організму.
Не можна кидати.
Ряд людей грішать самостійним скасовуванням лікування і
приймання медикаментів, як тільки відчують перші ознаки поліпшення стану. І роблять помилку:
будь-яке застосування лікарських
препаратів повинно бути завершено згідно з рекомендованим лікарем термінами. Таке лікування
буде максимально ефективним, а
небезпека рецидивів зведена до
мінімуму. Правильне і своєчасне
приймання ліків, а також точне
виконання медичних вказівок
прискорюють одужання
cikavosti.com
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считать недействительным
Утерянное ПРИПИСНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 93/2004 на имя
ДОЛЖЕНКОВА Дмитрия Васильевича считать недействительным.
Втрачений АТЕСТАТ про повну загальну середню освіту серії АН
№ 1804425, виданий в 2002 році Новоайдарською середньою школою
на ім’я РАКОВОЇ Євгенії Олександрівни, вважати недійсним.

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

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

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

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

ТЕПЛЫЙ КРЕДИТ:
Котлы
ОКНА
утепление фасадов

050-591-86-25

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

работа

ДОМ, 066-052-77-07.
ДОМ, 050-572-01-10.
срочно ДОМ, 095-809-47-38.
ДОМ, берег реки, все удобства,
095-291-17-01.
ДОМ, летняя кухня, хозпостройки, земельный участок, с. АйдарНиколаевка, 050-843-05-61.
трехкомнатную
КВАРТИРУ, пер. Комсомольский, 2/1
(напротив паспортного стола),
099-026-92-35.
трехкомнатную
КВАРТИРУ со всеми удобствами, ул.
Коваленко, сарай, гараж, подвал,
095-158-86-17.
ЩЕНКОВ АЛАБАЯ, 1 коп.,
050-045-38-76.
МОТОЦИКЛ
ИЖ-ПлЗ,
095-510-46-16.
ТРАКТОР ЮМЗ, КУЛЬТИВАТОР навесной, ГАЗ-53 самосвал,
ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ-24 в сборе с
коробкой, 050-043-95-79.
ТРАКТОР
МТЗ-80,
066-639-74-13.
ХОЛОДИЛЬНИК, КИРПИЧ,
ШИФЕР, БИДОНЫ молочные,
БОЧКИ 200 л, оцинкованные, ЕМКОСТИ 2 куб., под зерно - все б/у,
ДВЕ КОРОВЫ на молоко, подрощенные МУЛАРДЫ, ЦЫПЛЯТА
«Мастер-Грей», 066-036-34-81.
КУКУРУЗУ,
4
грн/кг,
050-297-00-97.
ЯЧМЕНЬ, 050-231-89-12.
СЕНО луговое, в тюках, 1,80
грн./кг, самовывоз, 066-137-79-93.
ПЧЕЛОМАТКИ,
украинская, степная, итальянка, цена 250 грн., 066-298-50-85.

На работу требуется НЯНЯ, 066-623-84-58.
Новоайдарський районний військовий комісаріат на конкурсній
основі прийме на державну службу ЮРИСТА. Вимог щодо досвіду
роботи немає. Адреса: смт. Новоайдар, вул. Айдарська, 2. Телефон:
050-203-57-61.
Требуются РАБОЧИЕ на установку забора и ворот. 066-137-79-93.

аренда
ООО «Айдар-МилаМ» снимет
на долгосрочный период КВАРТИРУ. Своевременная оплата и порядок гарантированы.
050-474-77-58.
Сниму
1-2
комнатную
КВАРТИРУ или ФЛИГЕЛЬ на
длительный срок, 066-670-84-08.

СЕМЕНА

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

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

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

www.semenatrav.com

помним...
25 апреля – год, как нет с нами
дорогого для нашей семьи человека
ПОПСУЙ Николая Васильевича
Ты ушел в святую вечность, и боли
нашей не помочь, а имя боли – Бесконечность… Ушел от нас ты в мир
иной – туда, откуда нет возврата,
оставив память о себе, печаль и боль
утраты. Мы без тебя одни остались
и будем вечно о тебе скорбить. Но
светлый образ твой родной мы будем
помнить постоянно.
Твое имя шепчет музыка дождя, твое имя небо каплями роняет.
Только небо, только дождик понимают, как скучают сердца наши
без тебя.
Пусть земля тебе будет пухом, а душе – вечный покой.
Жена, дочь, внуки.
30 апреля 2019 года исполняется
полгода, как нет с нами нашей
дорогой и любимой доченьки,
мамочки, бабушки
РЕПКИ Ирины Константиновны
Ушла из жизни очень рано, и не
найти больше покой, а сердцу больно, сердце в ранах от расставания
с тобой. Мы верим в то, что ты на
небе, мы верим в то, что ты в раю,
нашла покой, а где-то в сердце сама
себя не узнаю. Ты приходи, мы будем рады, во сне явись, поговорим,
не забывай, о нас, не надо, мы ЛЮБИМ…ПОМНИМ…и СКОРБИМ.
Папа, дочь, зять, внук.
30 апреля 2019 года - полгода светлой памяти
моей дорогой, любимой, родной мамочки
РЕПКИ Ирины Константиновны
Ты теперь за небесной чертой, мой любимый, родной человек...
Смерть безжалостной, жесткой рукою отняла тебя, мама, навек. Мне
не будешь давать ты советов, не увижу твой любящий взгляд, я не
буду тобою согрета... Кто же в смерти твоей виноват?
Нет! Никто! Просто так получилось, ты в объятьях у Бога теперь.
Моя жизнь без тебя изменилась, сердце стало как раненный зверь…
Без тебя оно бьется иначе, и печаль рвет его на куски, мое сердце
тоскует и плачет, душу крепко сжимают тиски.
Твой покой я слезой не нарушу, буду светлою памятью жить, тишину научилась я слушать и тебя бесконечно любить.
Дочь Александра.
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оказывается, ездил на автомобиле совершенно другого человека.
И за 21 год ему так и не удалось
найти того, у кого он случайно
угнал Ford Taurus.

Суд оправдал братьевблизнецов, так и не
сумев их различить

Кота посадили на диету
В Нью-Йорке спасают от ожирения кота по кличке Барсик, который набрал 18 килограммов.
Животное не может самостоятельно передвигаться, в ветклинику его доставили в специальной коляске.
От Барсика во время переезда отказались хозяева. Таким
образом кот оказался в одном
из городских приютов. Новая
хозяйка отвезла питомца на коляске в ветеринарную клинику,
где специалистов поразила масса
животного. Пока кот находится у временной хозяйки, и в его
системе питания уже произошли
значительные изменения.
К слову, звание самого упитанного кота Великобритании
досталось восьмилетнему Помпону, который весит около десяти
килограммов.

Семейная ссора обернулась выигрышем в
сотни тысяч долларов
Любители азартных игр из
города Олбани, Западная Австралия, утверждают, что всегда
покупали один лотерейный билет на двоих. Однако в тот день
супруги повздорили, и каждый
решил сыграть в лотерею в одиночку.
Случайно купленный билет
принес семье выигрыш в размере
717,5 тысячи долларов. Победители не прокомментировали, на
что они планируют потратить денежный приз.

Лось «содействовал»
следствию
В Канаде полицейские нашли
угнанный автомобиль благодаря лосю. В полицию поступало
множество звонков о животном,
которое, по словам полиции, решило отправиться на юг острова.
На место приехали правоохранители и постарались развернуть
животное в сторону, но он очень
упрямился и уклонялся. Таким
образом лось следовал совсем в

другом направлении, за ним направились полицейские. В итоге
лось привел их к машине, которая, как сообщалось, была похищена накануне.

В Португалии пилоты
самолета «забыли»
пассажиров в аэропорту
Самолет вылетел в Лиссабон
из лондонского аэропорта, однако несколько часов спустя экипажу пришлось посадить судно
в Порту, потому как взлетно-посадочная полоса в португальской
столице была закрыта.
После приземления в Порту
всех пассажиров попросили покинуть самолет, чтобы дозаправить его и подготовить к вылету
в пункт назначения. Однако спустя пять часов ожидания людям
сообщили, что лайнер улетел в
Лиссабон без них, потому что у
пилотов заканчивался рабочий
день, и они очень торопились.

Братья-близнецы
28-летние
Ибрагим и Мурат оказались на
скамье подсудимых за нападение
и нанесение побоев мужчине в
октябре 2015 года. На кадрах видеонаблюдения ни полиция, ни
жертва не смогли разобраться,
кто виноват. В итоге суд признал,
что нет достаточно доказательств
для вынесения приговора обоим
близнецам. Братья вступили в перепалку, когда один из них упал с
велосипеда. Падение вызвало смех
прохожих. Один из братьев сердито отреагировал, ударив прохожего
мужчину, а второй попытался удержать своего близнеца, схватив его
за спину.
Стоит отметить, что оба брата
ранее судимы. В 2011 году один из
них получил условный срок лишения свободы за кражу с насилием,
а его брата оправдали из-за противоречивых доказательств.

Старинная находка
В английском графстве Линкольншир 42-летняя кладоискательница обнаружила шляпную
брошку, предположительно, принадлежавшую королю Эдуарду
IV. Женщина нашла драгоцен-

увидела, что оно идеально сохранилось, а в центре броши расположен аметист - любимый камень
монарха. Вероятно, король потерял украшение в одной из битв
Войны Алой и Белой розы.
К находке проявили интерес
как частные коллекционеры, так
и музеи. За брошь предлагают от
десяти до 15 тысяч футов (около
525 тысяч гривен). Она будет продана на аукционе в конце апреля.

Монстр под кроватью
Недавно фермер из Гуджарата (Индия) проснулся среди
ночи от злобного лая, который
подняли его собаки. Что-то как
будто заставило его заглянуть
под кровать, и фермер пришёл в
ужас - там лежала крупная самка крокодила, которая готовилась
вот-вот отложить яйца и именно
с этой целью искала себе тихое
укрытие.
Понимая, что с беременной
визитёршей нужно обращаться
осторожно, жители села вызвали
сотрудников лесного департамента, которые не забыли захватить
с собой клетку. Самка довольно
покладисто залезла в неё, после
чего её отвезли к озеру, где живёт
около 150 её собратьев, и освободили.

Журавль – хулиган
Журавль бролга, поселившийся в маленьком провинциальном городке Мирани в Австралии, стал создавать проблемы

Канадец, случайно
угнавший авто, более 20
лет ищет его владельца.
"Преступление" века.
Если невнимательность помножить на случайное совпадение, то получится история Кевина Фримена из Манитобы, что в
Канаде. Он 21 год назад случайно
угнал чужой автомобиль и с тех
пор безуспешно пытается найти
его законного владельца. В августе 1998 года, когда ему было
17 лет, он попросил у коллеги машину. Владелец передал Фримену ключи от своего светлого Ford
Taurus. Кевин же нашел белый
Седан с открытыми окнами и подумал, что это и есть нужный ему
автомобиль. Правда, с запуском
двигателя возникли проблемы,
но с решением сложностей помогла полиция, которая знала об
особенностях замков и ключей
автомобилей Ford того времени.
Позднее, когда Кевин решил
отремонтировать повреждённую
по своей вине машину своего
коллеги - речь шла о сломанных замках - Фримен узнал, что,

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

ность XV века, гуляя с металлоискателем по недавно вспаханному
полю. По ее словам, брошь лежала неглубоко под землей. Британка очистила от грязи украшение и

Головний редактор
та відповідальний
за випуск:
І. Краснощокова.
Фото і верстка:
А. Антонов.

местным жителям, которые поначалу обрадовались такому соседству. По словам горожан, Барри
– так назвали журавля местные
жители – поселился в городке

около 3 месяца назад и почти
сразу же начал злоупотреблять
гостеприимством. Так, каждый
день он пытается разграбить мясную лавку и библиотеку, а потом
идет инспектировать мусорные
баки в местном парке трейлеров.
Бесцеремонная птица начал раздражать горожан, однако выгнать
его никто не решается. По словам экспертов, Барри – еще подросток, ему около 8 месяцев
и, скорее всего, став постарше
и почувствовав себя увереннее,
птица сама покинет город. Если
же этого не произойдет, журавля придется выселить насильно,
ведь пища, которую он добывает
себе в городе, совершенно ему не
подходит.

Попытка ограбления
закончилась неожиданно
В Китае полиция пришла в дом
к мужчине, которого подозревали
в ограблении магазина. Когда китаец понял, что его хотят арестовать, он вылез из окна квартиры
на 22 этаже и застрял на карнизе.
На видеозаписи ареста видно, как
подозреваемый отчаянно цепляется за подоконник со стороны здания, пытаясь удержаться на узком
выступе. Мужчина начал плакать
от страха, когда понял, что скрыться у него не выйдет.
После
непродолжительного
разговора с правоохранителями
мужчина сдался и был спасен. Полицейские затащили его обратно в
квартиру.

В Финляндии под
тяжелый рок устроят
чемпионат по вязанию
В Финляндии этим летом состоится первый в мире чемпионат
мира по вязанию на спицах под
хэви-метал.
«Финляндия – земля обетованная для тяжелой музыки. На
100 тыс. финских граждан приходится 50 хэви-метал-групп, что
поразительно много, больше, чем
где-либо еще в мире. Количество
любителей рукоделия также велико, по самым скромным подсчетам, в Финляндии сотни тысяч
людей увлекаются разными его
видами, в частности вязанием.
Что объединяет и тех, и других,
так это большая радость творчества. Как игра на гитаре, так и вязание на спицах - все сводится к
удовольствию от создания чего-то
своими руками… Вязание можно
сравнить с игрой на воздушной
гитаре – еще одним любимым в
Финляндии видом развлечения»,
- говорится на официальном сайте конкурса.. Победитель получит
оплаченные выходные в одном из
отелей Финляндии, расположенном на природе.
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