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З початку квітня на Луганщині 
зареєстровано 200 надзвичайних по-
дій. Так, з 5 по 12 квітня підрозділи 
ДСНС ліквідували 162 пожежі та 
38 разів надали допомогу населен-
ню та іншим службам. У результаті 
вжитих заходів від знищення врято-
вано 49 будівель. 8 квітня рятуваль-
ники Луганщини здійснили 6 виїздів 
на ліквідацію загоряння сухої тра-
ви, сміття та очерету, загальною 
площею 7,8 га. Найбільш від по-
жеж постраждали Щастинський та 
Старобільський райони.

12 квітня рятувальники Лу-
ганщини здійснили 24 виїзди на 
ліквідацію пожеж у екосистемах, за-
горяння сухої трави, сміття та оче-
рету загальною площею 26,18 га. 
Найбільш від пожеж постражда-
ли Сватівський та Старобільський 
райони. В Білокуракинському ра-
йоні, селі Лозно-Олександрівка, не-
відомі подпалили озера і сухостій 
в безпосередній близькості до жит-
лових будинків. Очевидці викли-
кали наряд ДСНС і разом з ними                            
ліквідували загорання.

Протягом 11-12 квітня рятуваль-
ники разом з поліцейськими ви-
являли паліїв по всій території 
області. Адже незважаючи на всі за-
борони, прохання, інформування 
селяни далі продовжують пали-
ти суху рослинність. Схожий ви-
падок трапився і в Рубіжному. 
Там ліквідували підпал лісу біля                                                                  
лісопилки.

Озброївшись безпілотними ле-
тальними апаратами рейдові 
групи один за одним виявляли 
паліїв. Спіймали на «гарячому» у 
Сєвєродонецькому районі — 2 лю-
дини, у Щастинському — 3 палія, у 
Старобільському — 2 особи, яких 
буде притягнуто до адміністративної       
відповідальності. 

Але, на жаль, навіть штрафи не 
лякають людей, і вони продовжують 

ретельно за допомогою спалюван-
ня «господарювати» на відкритих 
територіях та присадибних ділянках. 
Спіймані правопорушники впевнені, 
що палити траву корисно. Кажуть: 
«Що? Це корисно: попіл від старих 
рослин удобрює землю для нових. І 
взагалі, я ось просто для себе палю». 
Та насправді такі підпали лише шко-
дять довкіллю ‒ знищують все живе і 
псують ґрунт.

Звертаємося до кожного гро-
мадянина з проханням дотриму-
ватися правил пожежної безпеки 
в умовах природного довкілля, не 
спалювати суху траву та залишки 
рослинності, не провокувати таким 
чином виникнення пожеж, котрі мо-
жуть завдати чимало шкоди людям                                      
та довкіллю.

Пам’ятайте! Спалювання сухої 
трави — злочин проти природи, 
злочин проти людства!

При згорянні однієї тонни рослин-
них залишків у повітря вивільняється 
біля 9 кг мікрочастинок диму. До їх 
складу входять пил, окиси азоту, 
угарний газ, важкі метали і низка 
канцерогенних сполук. В тліючому 
без доступу кисню листі й траві 
виділяється бензопрен, що зда-
тен викликати у людини ракові за-
хворювання. Також з димом у 
повітря вивільняються діоксини – 
одні з найотруйніших для людини                                                            
речовин.

Разом з листям, як правило, горить 
і безліч різноманітного сміття (осо-
бливо пластмасові та поліетиленові 
вироби), що суттєво посилює за-
бруднення атмосфери. Саме вони, 
як правило, стають причиною дер-
тя в горлі, кашлю. Щільний чор-
ний дим від тління пластиково-
го сміття містить канцерогенні 
поліциклічні вуглеводні, що особли-
во небезпечні тим, хто страждає на 
бронхіти, бронхіальну астму, риніти 
чи тонзилліти. До вогнища нерідко 

потрапляють фанера та дерев’яні 
речі покриті масляною фарбою, що 
містять свинець.

Спалювання листя й трави при-
зводить до руйнації верхнього 
ґрунтово-рослинного покриву, адже 
безпосередньо вигорають рослинні 
залишки, гинуть ґрунтоутворюючі 
мікроорганізми, корисні для ґрунту 
комахи.

Згідно новим змінам до Кодексу 
України про адміністративні право-
порушення збільшилися штрафи для 
паліїв.

Шановні громадяни! Бережіть 
природу – відмовтеся від прак-
тики спалювання сухої трави! 
Пам’ятайте, природа потребує 
вашого захисту і бережливо-
го ставлення до неї! Будьте 
відповідальними!

Штрафи
за порушення правил 

пожежної безпеки 
відповідно до змін
Кодексу України

про адміністративні 
правопорушення

Ст. 77. Порушення вимог по-
жежної безпеки в лісі – від 1530 
до 4590 грн.

На посадових осіб – від 4590 до 
15300 грн.

Ст. 77-1. Самовільне випа-
лювання рослинності або її 
залишків – від 3060 до 6120 грн.

На посадових осіб – від 15300 до 
21420 грн.

Ст. 175. Порушення 
встановлених законодавством 
вимог пожежної безпеки – від 
1700 до 3400 грн.

На посадових осіб – від 3400 до 
5100 грн.

Ст. 175-2. Здійснення суб’-                                                       
єктом господарювання госпо-
дарської діяльності без декларації 
відповідності матеріально-тех-                                                                        
нічної бази суб’єкта госпо-                                                           
дарювання вимогам зако-
нодавства у сфері пожежної 
безпеки – від 2550 до 3400 грн.

Ст. 188-16 Невиконання 
законних вимог посадових осіб 
центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну 
політику з питань цивільного 
захисту, нагляду та контролю 
за станом захисту території від 
НС природного та техногенного 
характеру – від 1700 до 3400 грн.

Те саме діяння, вчинене 
повторно протягом року – від 3400                   
до 5100 грн.

З настанням весни розпочалося масове спалювання сухої рослинності та її залишків, опалого листя, стерні, 
луків, пасовищ. Утворюється ризик розповсюдження вогню на житлові будинки та лісові насадження.
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Право на обов’язкову частку у 
спадщині не залежить від згоди інших 
спадкоємців, волі спадкодавця та не 
пов’язане зі спільним проживанням 
спадкодавця й осіб, які мають право на 
обов’язкову частку.

Відповідно до статті 1241 Цивіль-
ного кодексу України, малолітні, не-
повнолітні, повнолітні непрацездатні ді-                           
ти спадкодавця, непрацездатна вдова 
(вдівець) та непрацездатні батьки спад-
кують, незалежно від змісту заповіту, 
половину частки, яка належала б кожно-

му з них у разі спадкування за законом            
(обов'язкова частка).

Перелік осіб, які мають право на 
обов'язкову частку, що визначений         
ст. 1241 Цивільного кодексу України, є 
вичерпним і розширеного тлумачення        
не потребує.

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

 
Відповідно до Цивільного кодексу 

України особа має право розподілити 
спадкове майно та призначити 
спадкоємців за допомогою заповіту. 
Водночас незалежно від змісту 
заповіту закон гарантує визначену 
частку спадщини, яка називається 
обов’язковою часткою, певній 
категорії осіб.

Цифрові паспорти можна буде вико-
ристовувати на території України для 
посвідчення особи й отримання будь-
яких послуг: відкриття банківського 
рахунку, подорожі потягом чи літаком 
усередині країни, поселення в готель, от-
римання замовлень на пошті тощо. Усі 
організації будуть зобов’язані приймати 
паспорт у «Дії» без вимагання паперової 
версії.

Електронний паспорт не діятиме 
лише під час перетину державного кор-
дону, в’їзду на тимчасово окуповану 

територію України та виїзду з неї.
За словами міністра цифрової 

трансформації Михайла Федорова, 
Україна стала першою державою у світі, 
у якій цифрові паспорти в смартфоні 
стали рівноцінними зі звичайними                
документами.

Крім того, до 2023 року в «Дії» 
з’являться нові сервіси: Е-нотаріат, 
Е-майно, Е-будівництво, Е-школа, 
Е-лікарня, Е-дозвіл, Е-міграція, 
Е-соцзахист.

rada.gov.ua

 

В Україні ухвалили закон, який 
юридично прирівнює електронний 
закордонний паспорт та ID-картку 
в додатку «Дія» до паперового. За-
кон цей набирає чинності 23 серпня                
2021 року.

У квітні в Україні підвищать виплати 
працюючим пенсіонерам. Таких в країні 
налічується 2,5 млн людей, але пенсії не 
перерахують «новачкам», які оформили-
ся як пенсіонери з квітня 2019 по квітень 
2021 року, яких набралося близько                                              
700 тис. людей.

Виплати зростуть пропорційно до зар-
плати і трудового стажу. Тобто, що вищі 
ці показники, то більше заплатять. 

Крім того, право на доплату отрима-
ють працевлаштовані пенсіонери, у яких 
є стаж понад норму (понад 30 для жінок 
і 35 років для чоловіків). За кожен додат-
ковий рік їм обіцяють по 1 % мінімальної 
пенсії. 

Наступний етап підвищення пенсій в 
Україні – четвертий із п'яти запланова-
них на 2021 рік – буде в жовтні. Людям 
у віці 75-80 років доплатять приблизно 
по 400 гривень. Раніше це підвищення    
планувалося на липень.

kontrakty.ua

Чаще всего такие SMS поступают 
с неизвестных частных номеров, из-
за их анонимности. Известны случаи, 
когда мошенники покупают сим-карты 
сразу оптом, десятками штук, именно               
для таких целей.

Другим важным признаком являются 
угрозы блокировки от имени различ-
ных учреждений. Некоторые мошенни-
ки идут дальше и подделывают альфа-
имена, в результате чего во входящих 
это сообщение будет отображаться как 
поступившее от респектабельной ор-
ганизации, того же Приватбанка или                 
Укрпочты.

Следует насторожиться, если со-
общение содержит слова, связанные с 
финансами, такие как «штраф», «за-
долженность», «выигрыш», «приз»                        
или «выплата».

Обычно мошенники пытаются напу-
гать потерей огромной денежной суммы 

или наоборот. Человек, находящийся в 
шоке или наоборот, эйфории, забывает 
об осторожности.

Однозначным признаком мошенни-
чества является какой-то код и номер, 
на который его надо отправить. Скорее 
всего, это попытка выманить OTP-код, 
чтобы получить доступ к каким-либо 
данным, защищенным вашим номером 
телефона. Это могут быть банковские 
карты или странички в социальных                            
сетях.

Наконец, серьезнее всего — угро-
зы блокировкой аккаунта или потерей 
средств, с предложением позвонить 
по какому-либо телефону или перей-
ти по ссылке. Если вы это сделаете, то 
действительно потеряете средства и,          
возможно, аккаунт.

Проще всего удалить сомнитель-
ное СМС-сообщение и ни в коем 
случае не выполнять действий, ко-
торых от вас требуют. При желании 
сообщите о факте получения тако-
го сообщения в правоохранительные                                                                      
органы.

gsminfo.com.ua

В последнее время невероятно 
возросло количество случаев мо-
шенничества по телефону, в том 
числе с помошью СМС-сообщений                                       
или звонков.

Чтобы опознать мошенника, 
можно запомнить ряд основных                           
признаков.

17 березня 2021 року вступив в 
силу Закон України про посилення 
відповідальності за спалювання сухої 
трави, пожнивних залишків, луків, пасо-
вищ, ділянок зі степовою, водно-болот-
ною та іншою природною рослинністю, 
рослинності або її залишків та опалого 
листя на землях сільськогосподарського 
призначення, у смугах відводу ав-
томобільних доріг і залізниць, у пар-
ках, інших зелених насадженнях та 
газонів у населених пунктах та поза 
їх межами, а саме були внесені зміни 
в ст. 77 та 77/1 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (це по-
рушення вимог пожежної безпеки в лісах 
України та спалювання рослинності або                                       
її залишків).

Тепер такі порушення тягнуть за со-
бою накладення штрафу:

- на громадян – від ста вісімдесяти до 
трьохсот шістдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян  (від 3060 
грн. до 6120 грн.);

- на посадових осіб – від дев’ятисот 
до однієї тисячі двохсот шістдесяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян (від 15300 грн. до 21420 грн.);

- якщо протягом року буде зафіксоване 
повторне порушення, то сума штрафу 
збільшується вдвічі.

Не будьте байдужими, бережіть при-
роду!

Думаю, всім зрозуміло, що пробле-
ма охорони лісів від пожеж є найбільш 
складною, і відповідальність за неї 
покладається на працівників лісового 

господарства. Співробітниками Новоай-
дарського лісництва проводиться значна 
робота для забезпечення протипожежної 
безпеки. Біля лісових масивів вздовж 
доріг загального користування та у 
місцях відпочинку населення виставля-
ються аншлаги, бігборди на протипо-
жежну тематику, публікується звернення 
до громадян з питань дотримання вимог 
пожежної безпеки, проводиться пояс-
нювальна робота з відпочивальниками 
та місцевими жителями у вигляді бесід, 
проводяться рейди з профілактики                                                
лісових пожеж.

Користуючись нагодою, Новоай-
дарське лісництво вкотре  звертається  
до населення з величезним прохан-
ням дотримуватись елементарних 
правил пожежної безпеки в лісових                     
масивах:

- відпочивайте лише у спеціальних 
лісових зонах відпочинку, не розводьте 
багаття у лісі, окрім призначених для во-
гнищ місць;

- якщо вогонь розпалено, то для недо-
пущення поширення полум’я та виник-
нення пожежі, обкопайте його земляним 
рівчаком;

- намагайтесь не палити в лісі, не ки-
дати недопалки на землю;

- не користуйтесь у лісі чи поблизу 
його масивів піротехнічними засоба-
ми: петардами, бенгальським вогнями, 
повітряним ліхтариками;

- не створюйте смітників у лісі, тим 
більше  не підпалюйте їх;

- ні в якому разі не випалюйте суху 
рослинність на землях лісового фонду 
та господарських, що знаходяться поруч          
з лісом;

- не заїжджайте безпосередньо у ліс 
автомобілями.

При виникненні пожежі обов’язково 
повідомляйте за номером 101, а та-
кож працівників лісництва, лісового                        
господарства.

Незначний вогонь спробуйте загасити 
водою, гілками, піском…

І пам’ятайте: згідно статті 77 
«Кодексу України про адміністративні 
правопорушення» винні в порушенні 
«Правил пожежної безпеки у лісах» 
несуть адміністративну відповідаль-
ність, а якщо порушення цих пра-
вил несе за собою знищення або по-
шкодження лісу – притягуються до 
кримінальної  відповідальності.

Тому перед тим, як палити суху тра-
ву, пам’ятайте про можливі наслідки і 
відповідальність перед законом!

Ю. ЧЕРКАСОВ, лісничий
Новоайдарського лісництва.

Турбота про природу є на-
шою спільною задачею. На жаль, 
не всі це розуміють, й своєю 
безвідповідальністю не тільки 
погіршують стан навколишнього сере-
довища, та ще й завдають непоправної 
шкоди й наражають на небезпеку не 
тільки лугових чи лісових мешканців,                                                                                           
а й людей.

Цього року, за цей невеличкий 
період, коли температура повітря 
потруху прогрівається, працівники 
Новоайдарського лісництва вже 
тричі виїжджали на гасіння по-
жеж від підпалів сухостію (і це ми не 
враховуємо кількість спільних виїздів 
з ДСНС).

Тож, попереджаємо всіх любителів 
погратися із сірниками на лугах чи      
в лісах!



3«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  16         16 КВІТНЯ     2021 р.

Споживча кооперація – це добровіль-
не об’єднання громадян, що ставлять 
за мету задоволення своїх потреб як 
споживачів. Основна сфера діяльності 
споживчої кооперації – торгівля про-
дуктами споживання та предметами 
господарського вжитку, організація гро-
мадського харчування, а також заготів-
ля й переробка сільськогосподарської 
продукції, заготівля втор сировини, про-
мислове виробництво товарів масового                        
вжитку. 

Вже протягом багатьох років успішно 
працює система споживчої кооперації 
на Новоайдарщині. Вона має довгу та 
багату історію, пройшла випробування 
часом. Звітно-виборчі конференції відбу-
лися, звичайно, й на Новоайдарщині, зо-
крема, в Новоайдарському сільпо (голова 

Л. В. Дейкун), Штормівському (голова 
Н. Родіонова), Олексіївському (В. Ле-
бідь) та Новоохтирському (З. Макогон)                                                      
сільпо.

Про те, якою є кооперація в районі 
сьогодні, які важливі питання були по-
рушені на конференціях, редакції розпо-
вів голова райспоживспілки Володимир    
Віталійович Корнєєв. 

- Система кооперації на Новоайдар-
щині склалася давно й працює стабільно. 
До неї входять 4 сільпо: Новоайдарське, 
Новоохтирське, Штормівське та Олек-
сіївське, а також ДП «Коопзаготпром» 
райспоживспілки та ДП «Мрія» Штор-
мівського ССТ. Не дивлячись на числен-
ні негативні фактори, протягом тривало-
го часу нам вдається зберігати цілісність 
системи й основні напрями нашої діяль-

ності – рентабельність роботи, зростан-
ня об’ємів товарообігу та удосконалення 
матеріально-технічної бази.

За звітний період система споживчої 
кооперації району спрацювала рента-
бельно: отримано 202,0 тис. чистого 
прибутку. Товарів реалізовано на суму  
6796,0 тис. грн.

Всі кооперативні об'єкти ведення 
господарства працюють з позитивним 
фінансовим результатом. Найбільшо-
го приросту роздрібного  товарообігу 
досягнуто колективом Новоайдарської 
споживспілки. Трохи менший показ-
ник має колектив Олексіївського сіль-
ського споживчого товариства. В 
системі споживчої кооперації функ-
ціонує 21 магазин, а також 21 об’єкт                                                            
передано в оренду.  

Найбільшим попитом традиційно ко-
ристуються продовольчі товари. Най-
більша частина продажу стосується 
кондитерських, ковбасних, хлібобулоч-
них виробів. Велика частка припадає 
й на безалкогольні напої та тютюнові                 
вироби.

Звичайно, стикається кооперація і з 
низкою проблем. По-перше, хотілось 
би, щоб система розширювалась, до нас 
приходили нові люди. Ми відчуваємо 
нестачу молодих кадрів, молодої енергії. 
Для того, щоб змінити ситуацію, треба 
заохочувати молодь, проводити агіта-
ційну роботу серед старшокласників… 
По-друге, потребує розширення й сама 
сфера послуг, наприклад, було б прибут-
ково організувати торгівлю побутовою 
технікою (з можливістю кредитування). 

Як один з резервів збільшення товаро- 
обігу можна було б розвивати комісійну 
торгівлю непродовольчою групою това-
рів. Тим більше, нам є у кого повчитися: 
наші колеги з інших областей демон-
струють успішні результати розвитку                                     
цих сфер. 

Іноді виникають проблеми з по-
стачальниками: чи то товари нена-
лежної якості, або збільшення асор-
тименту і кількості товару, який не 
користується попитом серед населен-
ня, в односторонньому порядку поста-
чальником. Тому важливо не допускати                                                                 
таких похибок у роботі. 

Споживча кооперація має прозорий 
баланс та завжди вчасно сплачує подат-
ки.  Звичайно, кожна успішна справа – це 
справа колективу, людей, які вболівають 
за улюблену справу… Не  можу  не від-
значити справжніх професіоналів своєї 
справи: голову Олексіївського сільпо 
В. М. Лебідь,  голову Новоайдарського 
СПТ Л. В. Дейкун, членів ради Л. П. Бе-           
зуглова та О. Д. Прядкіна, головного 
бухгалтера Л. М. Колодій, працівників             
Н. М. Шопіну, В. В. Говтян, Г. Ф. Ляшен-
ко, І. М. Горбатих, Н. П. Помазан, дирек-
тора «Коопзаготпром» В. В. Сенецьку                                                      
та ін.

Розуміння важливості  завдань, впев-
неність у професіоналізмі, взаємна під-
тримка допоможуть вирішити проблеми 
в сфері кооперації, успішно пройти шля-
хи реформування. І від цього у виграші 
буде і населення, і всі члени споживчої 
кооперації.

М. ТИХОНОВА.

Нещодавно відбулись треті збори Ради Центральної спілки споживчих        
товариств Луганської області.

Були порушені питання, які стали на заваді повноцінному розвитку 
обласної кооперації. Це і пандемія коронавірусу, через що система зазна-
ла збитків (закриття ринків, обмеження діяльності закладів громадського                                                    
харчування, введення карантину вихідного дня).

Потім на Луганщину чекала нова біда – буревії та масштабні пожежі.
Однак, попри всі ці навантаження та негаразди, є в області й ті, хто 

зумів вийти на позитивний, прибутковий результат. І серед найкращих -                            
Новоайдарська РСС.

На обласному з’їзді споживчої кооперації Луганської області, що відбувся 
у Сєвєродонецьку, Новоайдарська райспоживспілка була відзначена се-
ред небагатьох в області як споживспілка, яка досягла позитивної                                                    
прибуткової динаміки.

У кожному транспортному засобі є 
по чотири робочі місця для фахівців 
ЦНАП, фахівців соціальних служб і 
Пенсійного фонду, а також надавачів бе-
зоплатної правової допомоги. Мобільні 
ЦНАП оснащені всією необхідною тех-
нічною інфраструктурою та комунікаці-
ями й спеціально обладнані для людей                   
з інвалідністю.

Ці мобільні пункти, працюючи за 
принципом «єдиного вікна», надають 
послуги практично ідентичні до тих, які 
нині можна отримати в стаціонарних 
центрах, наприклад:  оформити субси-
дію та отримати допомогу від держави; 
зареєструвати власний бізнес чи неру-
хоме майно; отримати свідоцтво про на-
родження дитини; отримати посвідчення 

батьків багатодітної сім’ї та дитини з ба-
гатодітної сім’ї; оформити та отримати 
пенсійне посвідчення.

З метою забезпечення легкого та 
швидкого доступу до адміністратив-
них послуг мобільних ЦНАП, розро-
блено нову геолокалізовану інфор-
маційну платформу та мобільний 
додаток (до складу якого входить система                                                           
SMS-оповіщення).

Під час отримання мобільного ЦНА-
Пу Новоайдарський селищний  голова 
Ігор Шопін подякував ПРООН та керів-
ництву Луганської ОВЦА, підкреслив-
ши, що відтепер мешканці віддалених 
сіл нашої громади зможуть у себе в се-
лах отримувати якісні адміністративні                          
послуги.

 

«Багатьом людям важко добиратись 
до найближчого стаціонарного сервіс-
ного центру МВС, а це близько 80 км. 
Завдяки нашому мобільному сервіс-
ному центру вони зможуть отримати 
необхідні адміністративні послуги не 
виїжджаючи із свого міста», - йдеться                                        
в повідомленні.

Послуги, які можна отримати: реє-
страція та перереєстрація транспортних 
засобів; заміна посвідчення водія; вида-
ча міжнародного посвідчення водія; при-
йом запитів на отримання довідок про 
відсутність судимостей.

Обслуговуватимуть громадян у МСЦ 
МВС два адміністратори та фахівець 
Експертної служби МВС.

Дізнатись графік найближчих ви-
їздів мобільного сервісного центру 
МВС можна на офіційному сайті ре-
гіонального сервісного центру РСЦ 
ГСЦ МВС в Луганській області. Та-
кож така інформація викладається на 
офіційній сторінці у мережі Facebook.                     
Телефон: (06452) 4-50-55.

У відомстві також зазначили, що по-
слуги мобільного сервісного центру 
МВС надаються в смт. Станиця Лу-
ганська, смт. Троїцьке, м. Кремінна та       
смт. Новопсков.

Мобільні сервісні центри МВС обслу-
говують громадян на запит від органів 
місцевого самоврядування.

lug.hsc.gov.ua

Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної 
військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай разом з керівником Програ-
ми ООН з відновлення та розбудови миру Віктором Мунтяну взяли участь у 
передачі мобільних ЦНАПів.  Вартість одного мобільного ЦНАП становить 
близько 190 тис. доларів США.

 

Мобільний сервісний центр МВС надаватиме послуги в місті Щастя. Не-
щодавно був підписаний договір про надання послуг. Про це повідомляє прес-
служба сервісного центру МВС у Луганській області.

Через контрольний пункт в’їзду-виїз-
ду «Щастя» до тимчасово окупованої те-
риторії проїхали одинадцять вантажних 
автомобілів від Міжнародного комітету 
Червоного Хреста. Місцевим жителям 
передали близько 100 тонн гуманітарної 
допомоги.

Автомобілями було доставлено бу-
дівельні матеріали та господарче                   

обладнання.
Слід зауважити, що це вже тре-

тій гуманітарний вантаж, який пере-
тнув лінію розмежування через КПВВ 
«Щастя» в бік окупованої частини Лу-
ганщини. Але на даний час рух для 
громадян цим дорожнім коридором                                                             
і досі заблокований.

dpsu.gov.ua

С 10 апреля «Донецкая железная до-
рога» назначила новый поезд № 6330 
сообщением «Лисичанск — Купянск». 
Поезд сформирован Сватовским мото-
ровагонным депо и состоит из 4 вагонов. 
Полная стоимость билета будет состав-
лять 30 гривен.

«Отметим, что для удобства пассажи-
ров график движения поезда Лисичанск-      
Купянск разработан таким образом, 
чтобы пассажиры смогли пересесть на 
поезда, которые курсируют в направле-
ниях Граково, Лосево, Волчанск, Тополи 
и Святогорск», — сказано в сообщении.
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Ідея присвятити голосу особливий день у календа-
рі і зробити 16 квітня Днем голосу була спочатку за-
пропонована в 1999 році Бразильським товариством 
ларингології та голосу. Це стало результатом спіль-
ної ініціативи лікарів - терапевтів, логопедів та ви-
кладачів співу, які входили до асоціації «Sociedade 
Brasileira de Laringologia e Voz - SBLV» (Бразильське 
товариство ларингології та голосу) під головуванням                                 
доктора Недіо Штеффен.

У 2002 році португальський ларинголог професор 
Маріо Андреа, тодішній президент Європейського 
ларингологічного товариства, запропонував відзнача-
ти День голосу в усьому світі. У Сполучених Штатах 
Американська академія отоларингології та хірургії 
голови і шиї офіційно приєдналася до святкування в 
2002 році, і в цьому ж році захід отримав назву «Все- 
світній день голосу» (World Voice Day або WVD). 
У 2016 році було проведено вже понад 700 заходів,                                                
присвячених цьому Дню.

WVD сьогодні - всесвітній щорічний захід, при-
свячений святкуванню феномена голосу. Мета захо-
ду полягає в тому, щоб продемонструвати величезну 
важливість голосу в повсякденному житті всіх лю-
дей та підвищити глобальну обізнаність про необ-
хідність запобігання проблем голосу, реабілітації 
девіантного або хворого голосу, навчання артистич-
ному голосу та необхідності подальшого дослідження                                                          
функцій і застосування голосу.

Завдання Всесвітнього дня голосу - закликати всіх, 
хто використовує свій голос для бізнесу або для задо-
волення, навчитися піклуватися про свій голос, а також 
дати знання про те, як звертатися за кваліфікованою 
допомогою і навчанням, а також надавати підтримку 
дослідженням в області фізіології голосу.

Але про все по порядку.  Через те, що проведення 
заходу планувалось на свіжому повітрі, звичайно, з 
дотриманням всіх карантинних вимог, спочатку було 
організовано прибирання в місцевому парку. Дирек-
тор Гречишкинського сільського будинку культу-                         

ри - філії Катерина Ногачевська розповідає, як завзято                                                      
та дружно попрацювали на суботнику.

На репетиції, які були не такими довгими й про-
ходили зазвичай ввечері та по суботах, учасники ху-
дожньої самодіяльності ретельно підбирали репер-
туар та відточували свою майстерність, щоб вразити                               
глядачів на заході своїми талантами.

І нехай концертна програма була невеличкою та 
складалася з 8 номерів,  та ті півсотні глядачів, які 
завітали на свято, залишились надзвичайно задово-
леними (погодні умови завадили мешканцям села ще                            
у більшій кількості прийти до парку).

Гуморески, пісні, танці, конкурси та дискотека – 
всім цим запам’ятається цей хоч вітряний та сирий,               
але такий по-домашньому теплий квітневий вечір.

«Частушки» стали «родзинкою» вечірньої про-
грами. Їхнє виконання артистичним та веселим тріо 
у складі бібліотекаря сільської бібліотеки Наталії 
Андріївни Гречишкіної та школярок Анастасії Го-
єнко та Дарії Момот нікого не лишило байдужим. 
До речі, Наталія Андріївна й костюми для виступу                                                                    
власноруч підготувала просто  надзвичайні!

Гумористичну хвилю підтримала й надзвичайно та-
лановита та співоча Тетяна Миколаївна Дємєнтьєва. Під 
акомпанемент чудового баяніста Євгена Олександрови-
ча Квасова вона виконала веселу та повчальну пісню     
й заслужено отримала цілий шквал аплодисментів.

Дуетний виступ Катерини Ногачевської та На-
талки Гречишкіної також виявився дуже вдалим та 
яскравим. Дівчата так гарно заспівали, що втри-
матися й не підспівати чарівним вокалісткам було                                                       
просто неможливо.

Саме Катерина й поділилася з нами своїми пра-
вилами, яких дотримується, щоб уберегти голос, 
як правильно з ним бути в тій чи іншій ситуації,                                          
аби він завжди звучав красиво.

По-перше, зауважує вона, навіть якщо репетиції чи 
виступи проходять на вулиці (особливо за сирої про-
холодної погоди), розспівуватися треба намагатися в 

приміщенні. Для голосових зв'язок це більш комфортні 
умови.

По-друге, перед концертом (а можна й взагалі) 
краще уникати вживання газованих напоїв. По-тре-
тє, на виступ краще йти трохи голодним. Принаймні 
години за дві до свого виходу на сцену краще нічо-
го не їсти. Ще, говорить Катерина, дуже важливе так 
зване «ланцюгове дихання», коли одне слово «чіпля-
ється» за інше, таким чином слова не розірвані, не                                                            
розсіюються у повітрі, а складаються в єдине ціле.

Також серед корисних порад по догляду за голо-
сом є поради правильно дихати (робіть глибокі вди-
хи, наповнюючи легені знизу вгору якомога частіше), 
пити достатньо води та полоскати горло, дбати про 
стан здоров’я загалом, давати голосу відпочивати                                
та, звичайно, любити свій голос.

Тож, давайте візьмемо до уваги слушні поради, буде-
мо дбати та любити свій голос. Адже у всіх нас він уні-
кальний та привабливий, із своїми чарівними нотками 
та неповторним тембром.

І дякуємо гречищанам. Сезон культурного відпочин-
ку вони відкрили з гумором та позитивом. Так тримати 
і надалі! М. ТИХОНОВА.

Саме цю фразу можна вважати гаслом розважального заходу, який влаштували в селі Гречишкіне              
на минулих вихідних та присвятили одному з найулюбленіших свят – Дню сміху.

А ми в сьогоднішній публікації вирішили не тільки розповісти про захід та його активних учасників, 
а трохи відкрити залаштунки підготовки, репетицій й приділити окрему увагу секретам солістів, 
тому, як вони «доглядають» за своїми голосами. Це не випадково, адже саме 16 квітня відзначається                         
Всесвітній день голосу.

На днях свой юбилейный День рож-
дения отметил Владимир Григорьевич 
Шестаков. Родился он 14 апреля 1951 
года. С 1958 года по 1968 год учил-
ся в Денежниковской средней шко-
ле. Признается, что во время учебы в 
школе его любимым предметом был                               
урок рисования.

Преподаватель рисования Константин 
Иванович Джорлиани первым заметил в 
нем задатки будущего художника. После 
занятий в школе он устраивал для Володи 
индивидуальные занятия по рисованию, 
приобщая мальчишку к этому искус-
ству. Так, еще учась в школе, Владимир 
написал свои первые картины. И сей-
час, уже профессиональный художник, 
Шестаков с удовольствием вспоминает 
своего первого учителя Константина 
Ивановича Джорлиани, который дал ему                                                                
«толчок» в мир искусства.

После окончания школы Володя ра-
ботал в колхозе «Заря» художником-   

оформителем, и это в 18 лет! С 1969 по 
1971 год он служил в армии в ракетных 
войсках стратегического назначения, 
был отличником в боевой и политиче-
ской подготовке, но не забывал и о своем         
любимом деле – рисовании.

После армии работал на железнодо-
рожном транспорте. В трудовой книжке 
Володи всего одна запись – он до самой 
пенсии работал на одном месте, что еще 
раз говорит о его неординарном характе-
ре. Согласитесь, это не каждому дано!

Неотрывно от производства с 10 но-
ября 1974 года по 31 июля 1978 года 
закончил заочный народный универ-
ситет искусств имени Н. К. Крупской в 
Москве. После окончания университета 
он с увлечением занимается живописью, 
графикой и др. Мы рассматриваем кар-
тины и эскизы, сделанные карандашом. 
Каждый из них – это история родно-
го села. Каждое полотно, написанное 
красками, несет в себе глубокий фи-

лософский смысл в отношении к про-
исходящему. Вот на рисунке последняя 
хата села Денежниково. Она покрыта 
соломой. Ее уже нет, а глаз почему-то 
задерживается и пытается отыскать 
еще одну, пусть небольшую, деталь                                                                      
уходящего прошлого.

Вот портрет матери Володи. Усталые 
плечи, внимательный теплый взгляд ма-
тери пятерых детей, которых она вместе 
с отцом поставила на ноги.

Вот на полотне дерево распустило 
свои корявые ветви. Невольно думаешь: 
сколько же видели эти ветви грустного и 
трагического…

Однажды Володя, будучи в Луганске, 
посетил центральный рынок и встретил 
там своих друзей-художников. Он по-
казал им свои картины. Те, в свою оче-
редь, удивились: «Ты, Володя, что, не 
знаешь цены своим картинам? Ты бы 
давно на новенькой машине катался». 
На это Володя ответил: «Я свои кар-
тины не продаю. Деньги – это мыль-
ный пузырь. Лопнул пузырь – нет ни 
денег, ни картин. Я рисую картины для 
родного села, для жителей». Это было 
сказано около сорока лет назад, и этот 
ответ стал девизом всей его дальнейшей                                                      
жизни!

В. Г. Шестаков был участником Вто-
рого Международного фестиваля ис-
кусств «Слобожанский спас». Там он 
познакомился со знаменитыми людьми 
Украины. Поэт Луганщины Иван Низо-
вой дал автограф Володе с надписью: 
«Я тебя раньше не знал, но как уви-
дел твои картины, я увидел перед со-
бой незаурядного художника. Люблю, 
ценю, уважаю». Также есть автографы 
и других знаменитостей и из Украины,                                          
и из других стран.

Володя имел две персональные 
выставки в Новоайдарском краеведче-
ском музее. Первая выставка состоялась 
в 2003 году. Вторая прошла в 2011 году. 

В Денежниково с 1995 года ежегод-

но проводится областной футбольный 
турнир, посвященный нашему земля-
ку Ивану Алексеевичу Широкому. Во-
лодя вот уже 25 лет безвозмездно де-
лает для турнира красочные афиши. 
Гости, приезжающие на турнир, удив-
ляются и восхищаются красотой нари-
сованных афиш, будто бы попали на                                             
Чемпионат Европы.

Владимир Григорьевич – частый гость 
в родной школе, бывает здесь по пригла-
шению учителей. На уроках изобра-
зительного искусства он увлекательно 
рассказывает детям о картинах и худож-
никах. Дети с удовольствием слушают 
его рассказы.

В 2002 году он организовал выстав-
ку своих работ в школьных помещени-
ях. В основном его картины посвящены 
родному краю. По глубокому убежде-
нию В. Г. Шестакова, человек, любя-
щий природу, никогда не будет жесто-
ким и злым, никогда не сломает дерево,                                 
не будет стрелять по птицам.

Он помогает школе в оформле-
нии школьных праздников: «Осенние 
листья», «Новогодний карнавал», «Поэт 
и художник Тарас Григорьевич Шев-
ченко» и др. Директор школы, педкол- 
лектив и учащиеся любят и уважают                  
Владимира Григорьевича.

Володя, мы, друзья, тебя любим, ценим 
и уважаем, надеемся, что ты еще не раз 
удивишь нас своими художественными                                                                             
произведениями.

От души поздравляем тебя с юби-
леем! Желаем крепкого здоровья, долго-
летия, благополучия и успехов в твоем         
творчестве!

В. А. ШИРОКИЙ, А. Г. ШАПОВАЛОВ,
Г. В. БАКУЛИН, А. И. БАКУЛИН,

Н. А. ЩИРОВ, В. А. ТИТОВ 1,
В. А. ТИТОВ 2, Ал. Н. АРТЕМОВ,

В. И. АРТЕМОВ, Ан. Н. АРТЕМОВ,
А. И. ПРИЗ, Ю. В. ЧУРСИН,

В. И. ШЕСТАКОВ, Н. И. ВОРОНКИН и др.
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Смородину весной нужно обработать 
обычной пищевой или кальцинированной 
содой, чтобы обезопасить от насекомых      
и в будущем получить богатый урожай.

Чтобы приготовить содовый раствор, 
нужно в пластиковое ведро налить воду, 
температура которой будет держаться в ра-
йоне +40 - + 50 градусов. В емкость нуж-
но добавить соду в пропорции 2 столовые 
ложки порошка на литр воды. Туда же до-
бавить хозяйственное мыло и подсолнеч-
ное масло. Последний ингредиент поможет 
избавиться от грибка. После этого тщатель-
но перемешиваем раствор и переливаем его 
в опрыскиватель. Необходимо распылять 
средство на ствол, ветви и молодые листья.

Обрабатывать смородину обязатель-
но нужно до начала цветения и жела-

тельно в теплую безветренную погоду,                     
утром и вечером.

Сода, в отличие от других препаратов 
для борьбы с вредителями, безопасна. 
Также это универсальное средство, которое 
помогает избавиться от насекомых и гриб-
ков, увеличивает урожайность культуры. 
Для этого в раствор надо добавить дрожжи, 
а затем обработать почву вокруг куста.

Календула или Ноготки. Яркие желтые 
цветы не только украсят сад, но и защитят 
его от микроскопических круглых червей, 
которые портят корни растений.

Лаванда. Запах лаванды приятный толь-
ко для человека, насекомые не переносят 
его. Более того, лавандовое масло является 
естественным репеллентом от комаров.

Базилик - не только прекрасное допол-
нение к еде и напиткам, но и эффективное 
средство от комаров.

Маклюра, также известная как адамо-
во яблоко - эффективное средство про-
тив тараканов. Это свойство обусловлено 
тем, что плоды имеют кедровый аромат,             
который не переносят вредители.

Мята. Ментол, содержащийся в мяте, 
губителен для личинок комаров и мелких 
мошек. Кроме того, мята в саду отпугивает 
муравьев, пауков и даже мышей.

Розмарин подчеркивает вкус мясных 
блюд и позволяет наслаждаться их вкусом, 
не переживая за укусы комаров. Просто 
положите веточку розмарина на решетку 
при приготовлении мяса и наслаждайтесь      
пикником на свежем воздухе.

Чеснок. Для того, чтобы защитить учас-
ток от улиток и других садовых вредите-
лей, просто посадите чеснок по периметру 
участка.

Хризантемы - настоящая находка для 
сада. Во-первых, хризантемы придадут 
ярких красок в ландшафтный дизайн, 
а во-вторых, в них содержится веще-
ство - пиретрум, которое убивает и отго-
няет муравьев, клещей, блох, паутинных 
клещей, тараканов и даже постельных                                         
клопов.

Наструция или Капуцин. Этот цветок 
поможет справиться с белокрылками и 
тлей, которые являются причиной болезней 
многих растений.

myhomeinspiration.net

Данные элементы благоприятно влия-
ют на урожайность культур. Хорошо реа-
гируют на зольную подкормку следующие 
культуры: земляника; томаты; огурцы; 
картофель; лук; капуста; смородина.

Золу применяют как в сухом виде, так 
и растворяя в воде. Благодаря щелочной 
природе, золу используют как средство 
для раскисления кислых почв. Она эф-
фективно помогает улучшить структуру 
почвы, борется с вредными насекомыми.

Кому зола навредит
Главной причиной, почему зола не ра-

ботает на тех или иных культурах, являет-
ся их неспособность расти на щелочных 
почвах.

Редис. Отлично приживается на сред-
некислых почвах. Зольные подкормки 
отрицательно влияют на редис, что приво-
дит к пожелтению листьев и образованию 
стрелок.

Арбуз. При выращивании этой куль-
туры лучше отказаться от удобрений на 
основе золы. На щелочных почвах арбуз 
начинает страдать от недостатка маг-
ния, железа и цинка. Недостаток этих 
элементов ведет к прекращению роста                                       

плода и растрескивания арбуза.
Щавель. Любит слабокислые грунты. 

Его противопоказано кормить золой,     
щавель не будет расти и не даст семян.

Также недолюбливают золу примула, 
календула и шалфей. Даже если они ста-
нут расти после зольной подкормки, то 
их лекарственные свойства существенно 
ухудшатся.

Не стоит увлекаться с золой, если вы 
не уверены, что на вашем участке точ-
но не щелочной грунт. Перед тем, как 
вносить то или иное удобрение, следует                   
установить кислотность почвы.

Нельзя вносить золу, если в земле      
был обнаружен избыток калия и кальция.

Понять это можно по следующим при-
знакам: плоды горчат; отмирают молодые 
побеги у помидоров; появляются белые 
следы на листьях культур; плоды груш и 
яблонь приобретают бурый оттенок; на 
растениях облетают листья.

publikatsiya.pp.ua

Нашатирний спирт – відмінне піджив-
лення розсади та грунту, як азотне добри-
во. Азот є одним з головних компонентів        
для успішного вирощування рослин.

На замітку! Паралельно нашатир во-
лодіє чудовим відлякувальним ефектом від 
шкідників через свій різкий запах.

Як азотну підгодівлю можна придба-
ти сечовину або селітру. Але не варто 
забувати, якщо підгодовуєте розсаду да-
ними мінеральними добривами, то май-
бутня рослина може накопичувати ні-
трати. З нашатирним спиртом цього                                                                          
не відбувається.

Коли рослинам не вистачає азоту, це 
можна помітити за такими ознаками: блі-
до-зелений колір розсади; жовтіє і опадає 
нижнє листя; стебло худеньке і слабень-
ке; помітно опадання суцвіть і бутонів;          
спостерігається зупинка в рості.

Як тільки помічена одна з ознак, слід 
якомога швидше додати азотне підживлен-
ня. Поліпшення можна буде помітити вже 
наступного дня. Розсада набуде насиченого 
кольору, рясно почне набирати зелену масу 
і швидко піде в зростання.

Як використовувати нашатирний 
спирт.

Перш за все, слід пам’ятати про дуже  
різкий запах. Тому:

1. Розводити аміак рекомендується на 
вулиці або при відкритих по максимуму 
вікнах, якщо немає можливості вийти на 
природу.

2. Необхідно обов’язково мати рукави-
чки, інакше є ймовірність отримати невели-
кий опік. Все залежить від індивідуальної 
чутливості шкіри.

3. Щоб випадково не вдихнути велику 
кількість парів, здатних викликати зупинку 
дихання на кілька секунд, рекомендується 
одягнути маску.

4. Слизові очей теж можуть по-
страждати, захисні окуляри обов’язково                               
допоможуть.

Якщо підгодівля буде проводитися з 
метою профілактики, то на 10-літрове            
відро достатньо 10 мл 10 % нашатиру.

Якщо є явні ознаки в’янення (критична 
нестача азоту), слід взяти 20 мл на 10 л води.

На замітку! Перед процедурою слід 
пролити розсаду звичайною чистою водою.

Підживлення рекомендується прово-
дити в безвітряну погоду з лійки з насад-
кою-душем. Таким чином аміачний розчин 
менше вивітриться, ніж при використанні     
пульверизатора.

Підгодовувати можна раз в 7 днів, але 
не частіше. Якщо через тиждень рослина 
активно набирає зростання і відмінно ви-
глядає, то з наступною підгодівлею варто 
почекати або полити зовсім невеликим   
концентратом.

Підживлення розсади нашатирним 
спиртом творить дива. Рішення просте, 
ефективне, а аміак практично у кожного є                       
в аптечці і коштує недорого.

Божья коровка - небольшой жук дли-
ной до 8 см. Передние крылья - красные, 
желтые или черные с цветными, черными 
и белыми пятнами. Это самый активный 
борец с тлей. Ее личинка за период свое-
го развития уничтожает до 800, а взрослое 
насекомое - до 50 тлей в день. Кроме тли, 
ее любимое лакомство - щитовка, паутин-
ные клещи и т. д. Коровки очень плодо-
виты. 3имуют коровки под листвой или 
сухой травой, поэтому удалять с участка 
их полностью нельзя - вы лишите коровок         
убежища.

Муха-журчалка имеет внешнее сход-
ство с осой. Защитниками сада являются не 
взрослые журчалки, а их личинки, истре-
бляющие в день до сотни тлей. Личинки их 
очень похожи на пиявок, но зеленого, оран-
жевого или красного цвета, они питаются 
тлями и паутинными клещами. За время 
развития одна личинка уничтожает более 
2000 вредителей! Предпочитают селиться 
на цветущих растениях, особенно с жел-
тыми цветками. Садоводы привлекают их с 
помощью посадок петрушки и тмина, а зи-
мой спасают их, оставляя деревянные ящи-
ки, наполненные сухой травой. Для при-
манки энтомофагов полезно высаживать 

пастернак, петрушку, тмин, подсолнечник, 
лук. Заманчивыми растениями считаются 
зверобой, душица, татарник.

3латоглазка - желто-зеленое насекомое 
с большими сетчатыми крыльями размером 
до 4 см и выпуклыми блестящими золоти-
стыми глазками. Если к ней дотронуться, 
она выделяет специфическую жидкость, 
чем и отпугивает. Ее личинки спускаются 
на листья, отыскивают тлей или клещей и 
высасывают их. 3а время своего развития 
личинки уничтожают до 600 вредителей! 
Взрослые златоглазки питаются нектаром 
цветков, пьльцой, caxapными выделениями 
тлей и клещами.

Рядом с растениями, нуждающи-
мися в защите, высаживайте укроп, 
морковь - насекомые любят их цветы. 
Убежище насекомое ищет в рыхлых 
местах. Для этого садоводы развешива-
ют перевернутые керамические горшки,                                                                         
наполненные сеном.

Жужелица - крупный, быстро бегаю-
щий жучок черного с металлическим от-
ливом цвета. Он очень активен в сумерки 
и ночью, а днем прячется под комочками 
почвы. Питается жужелица различными 
насекомыми, живущими в почве, мелки-
ми гусеницами вредных бабочек, личин-
ками жуков и др. Могут поедать более 
100 личинок галлиц, 3-5 ryсениц огне-
вки и 5-6 личинок долгоносиков в сутки! 
Зимуют жужелицы в почве, под старой                                               
корой деревьев.

cluboz-praktik.kiev.ua

Работая в саду, вы наверняка заме-
чали, что гусеницы многих вредителей 
погибают как бы сами по себе. И оста-
ется от них лишь сухая оболочка. Или 
видели, как на извивающихся ryсеницах 
сидят, подобно всадникам, насекомые. 
Их называют «наездниками» или эн-
томофагами. Именно энтомофаги 
уничтожают до 50 % всех вредных                 
насекомых в вашем саду!

«Работа» энтомофагов заключается 
в том, что они паразитируют, откла-
дывая яйца в личинку, яйцо или тело 
взрослого насекомого другого семей-
ства. Из отложенных яиц появляют-
ся личинки, которые используют насе-
комое для питания и, таким образом,             
разрушают его. 

Благодаря богатому химическо-
му составу золы, многие заменяют 
ею покупные удобрения. В состав 
золы входят: кальций, калий, магний,                                  
сера, бор, фосфор.
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Зефір. З двох років дітям можна давати 
їсти пастилу і зефір, які містять кальцій, 
йод, залізо. У таких ласощах немає жирів 
і вони без проблем перетравлюються. Як 
загусники використовують корисні речо-
вини: пектин, який допомагає очистити 
організм від шкідливих речовин, агар-
агар і желатин (позитивно впливає на 
м'язи, стан шкіри і волосся). Найкраще 
купувати домашній зефір і відмовити-
ся від дешевих мас-маркетних брендів.                            
У них користі мало.

Мармелад. Якщо діти не люблять 
зефір, то до мармеладу вони найчасті-
ше не залишаються байдужими. У ньо-
му також містяться желатин, агар-агар 
і пектин. Краще за все дітям купувати 
мармелад на основі соку і солодкого си-
ропу. У ньому немає жирів. Давати його                            
дітям можна з двох років.

Шоколад. Ці ласощі краще почати да-
вати дітям з 4-5 років. Вони будуть ко-
рисними для нормальної роботи мозку 

і під час інтенсивних розумових наван-
тажень. Найкраще купувати дітям тем-
ний шоколад, хоча вони його і не дуже 
люблять. Він добре впливає на нервову 
систему дитини, знижує стреси, зміц-
нює імунітет. Тому багато любителів 
цих солодощів рідше хворіють, у них                                   
немає проблем із обміном речовин.

Сухофрукти. В якості альтернативи 
солодощам з багатьма складовими мож-
на використовувати сухофрукти. Вони 
містять безліч вітамінів, добре вплива-
ють на роботу серця і травну систему.

nashamama.com

Причины ломкости сосудов. Неред-
ко стенки сосудов становятся хрупкими 
по причине воспалительных процессов, 
а также токсических изменений (это не-
редко происходит при заболеваниях ин-
фекционного характера, а также при хро-
ническом тонзиллите и ревматических 
недомоганиях).

Также генетически человек может 
быть предрасположен к ломкости и хруп-
кости сосудов с самого рождения. Необ-
ходимо внимательно отнестись к данной 
проблеме с раннего возраста и укреплять 
кровеносную систему

Снижение тонуса сосудистой системы 
еще может возникать при дефиците ви-
тамина C. Конечно, причину может уста-
новить только врач после проведения 
обследования.

Способы укрепления сосудов
Первое и самое главное средство, 

укрепляющее сосуды – грамотно со-
ставленный рацион питания. Он должен 
быть богат витамином C: большое ко-
личество этого витамина содержится                           
в цветной капусте, а также в шиповнике.

Следует употреблять продукты, бога-
тые рутином (гречневая крупа, щавель). 
Воздержитесь от пищи, расширяющей 
сосудистые стенки (речь идет о спирт-
ных напитках, кофе, острых продуктах и 
приправах). Не следует злоупотреблять 
слишком горячей пищей.

Второй способ – это использование 
народных средств укрепляющих сосуды. 
Неплохой народный метод – это лечение 
с помощью бессмертника. 30 грамм этой 
лекарственной травы заливают одним 
стаканом кипящей воды. Отвар должен 
находиться на огне на протяжении деся-

ти минут. Затем он закрывается крышкой 
и настаивается один час. Средство сле-
дует принимать по одной трети стакана 
несколько раз в день.

Третий способ – прием специаль-
ных препаратов. Данные лекарственные 
средства назначаются врачом. Это мо-
гут быть медикаменты из группы ста-
тинов и фибратов. Помните, что прием 
таких лекарств без назначения врача 
может привести к неблагоприятным                              
последствиям.

Четвертый способ – это регулярные 
физические упражнения. Правильные 
физические нагрузки особенно актуаль-
ны при хрупких сосудах в ногах. Почаще 
ходите пешком, поднимайтесь по лест-
нице и занимайтесь на тренажере-вело-
сипеде. Если вы ведете сидячий образ 
жизни, регулярно поднимайте нижние 
конечности (например, на соседний 
стул). Делать это нужно в течение пяти 
минут.

Наконец, пятый способ – это кон-
трастный душ. Чередование прохлад-
ной и теплой воды прекрасно укрепляет 
сосуды сердца, предотвращает многие 
сердечно-сосудистые заболевания.

Для предотвращения хрупкости сосу-
дов важно вести правильный образ 
жизни, питаться пищей, насыщенной 
витаминами, по возможности избегать 
стрессовых ситуаций и подвергать свой 
организм адекватным физическим на-
грузкам. Помните, что злоупотребление 
спиртными напитками, а также курение 
существенно снижают эластичность  
стенок сосудов.

changeua.com

 
Ломкость сосудов — настоящая 

проблема, которая не дает покоя 
женщинам во всем мире. Появление 
сосудистых звездочек, синяков и по-
краснений — все свидетельствует о 
необходимости обратить внимание 
на кровеносную систему.

С отеком ног в своей жизни навер-
няка сталкивалась каждая женщина.  
Причины этому могут быть разные: 
проблемы со здоровьем, летняя жара, ма-
лоподвижный образ жизни, мало пьете 
воды... и так далее.  Мы собрали для вас 
действенные народные методы   борьбы 
с отеками.

1. При лечении отеков любого про-
исхождения действенным окажется 
отвар, приготовленный из 1 ст. л.  пло-
доножек вишни и 500 мл кипятка.  Сред-
ство настоять в течение часа, после чего 
процедить и принимать по 150 г 3 раза в 
день до тех пор, пока отеки не исчезнут.  

2. При отеках измельчить листочки ка-
ланхоэ, полученной кашицей наполнить 
половину бутылки, после чего доверху 
долить ее водкой.  Средство оставить 
настаиваться на 2 дня.  Полученной на-
стойкой тщательно растирать на ночь 
больные ноги.  Курс лечения - неделя.

3. Смешать по полстакана морковного 
и огуречного соков и сок одного лимо-
на.  Пить 3 раза в день, разбавляя теплой    
водой, при отеках.

4. 10 г измельченных плодов шипов-
ника залить стаканом кипятка, выдер-
жать на слабом огне 10 минут. Проце-
дить, принимать по 1 - 2 стакана  дважды 
в день.

5. В старину применяли березовые 
листья: шили мешочки из хлопчатобу-
мажной ткани по размеру ноги до коле-
на и чуть шире голени. Насыпали в них 

березовые листья и вставляли ноги в 
мешочки с таким расчетом, чтобы слой 
листьев примерно в палец толщиной 
облегал ногу со всех сторон.  Оставляли 
ноги в мешочках на ночь.  Отеки обычно 
приходят после 1-2 процедур.

6. Крупные листья белокочанной ка-
пусты помять в руках и наложить на 
стопы и лодыжки обеих ног так, будто 
вы «забинтовали» их.  Закрепить ком-
пресс марлей или бинтом и оставить на 
пару часов или на всю ночь. Вместо ка-
пустных можно взять листья конского         
щавеля или лопуха.

7. 1 ст. л. льняного семени залить 
литром кипятка и держать на неболь-
шом огне 15 минут, затем дать насто-
яться в течение часа. Пить горячим, 
по полстакана через каждые 2 часа                                                
в течение 2 недель.

Статья носит исключительно 
информационный характер. Помни-
те, что перед началом любого лече-
ния консультация врача является                       
обязательной!

apteka.ua

 

В состав березового сока входят мно-
гочисленные витамины и минералы. 
Он содержит фруктовый сахар, дубиль-
ные вещества, ферменты, органиче-
ские кислоты, фитонциды, обладающие 
противомикробными свойствами, ви-
тамин С, а также макро- и микроэле-
менты: кальций, магний, калий, на-
трий, кремний, марганец, железо, медь,                                            
фтор, эфирные масла.

Благодаря такому составу березовый 
сок с успехом используется для про-
филактики и лечения множества бо-
лезней. Он улучшает обмен веществ, 
снимает головные боли, рекомендован 
при проблемах с желудочно-кишеч-
ным трактом, применяется при лечении 
болезней печени и желчного пузыря, 
пониженной кислотности, обладает 
глистогонными и мочегонными свой-
ствами, помогает избавиться от камней                                                  
в почках и в мочевом пузыре.

Также березовый сок помогает 
справляться с простудой и заболе-
ваниями дыхательных путей. Кро-
ме того, сок применяют при болезнях 
суставов и позвоночника. А еще бе-
резовый сок избавляет от весеннего                                                                    

авитаминоза, слабости, депрессии.
Березовый сок популярен в косме-

тологии при уходе за кожей и волоса-
ми. Он хорошо очищает, увлажняет и 
освежает кожу. Лед из березового сока 
с успехом применяют для утреннего 
умывания. Он придает коже красивый 
и здоровый оттенок. Также березовым 
соком обрабатывают проблемную кожу 
при экземах, фурункулезах, угрях,                              
пигментных пятнах.

Ополаскивание волос березовым со-
ком после мытья делает волосы более 
здоровыми, сильными и сияющими,                      
а жирные волосы избавляет от проблемы.

Но не забывайте, что березовый сок 
помимо пользы может принести и вред. 
Он противопоказан людям, у которых 
есть аллергия на пыльцу березы.

Полоскание соленой водой. Одна 
чайная ложка на стакан теплой воды и 
полоскать больное место. Соль – при-
родный антисептик. Такой раствор смо-
ет бактерии с больного зуба, что умень-
шит его воспаление и снимет зубную                   
боль.

Холодный компресс. Многие люди, 
страдающие зубной болью, инстинк-
тивно стараются укутать больной зуб, 
или, что еще хуже, приложить к нему 
теплый компресс. Этого делать ни в 
коем случае нельзя. Под влиянием те-
пла еще активнее размножаются бак-
терии в окружающих тканях, и зона 
поражения разрастается с каждым ча-
сом. Поэтому к больному месту нужно 
прикладывать холодный компресс (мно-
гослойную ткань, смоченную в холод-
ной воде или лед). Однако со льдом не 
переусердствуйте, чтобы не простудить                                                           
лицевой нерв.

Гвоздика. Очень эффективно дей-
ствует при зубной боли гвоздичное 
масло. Вещество эвгенол, которое в 

нем содержится, является природным 
анестетиком, способным избавить от 
приступа боли. Оно успокаивает нерв-
ные окончания. Гвоздичным маслом 
нужно пропитать ватный тампон и 
приложить его к больному месту. Про-
цедуру можно через какое-то время                                                          
повторить.

Пакетик с мятой. Тут подойдет 
обычный пакетик с мятным чаем. При-
чем можно брать даже использован-
ный. Только нужно дать ему остыть. 
Можно даже несколько минут перед 
применением подержать его в моро-
зилке, а затем приложить к больному 
зубу. Целительный эффект не замедлит                                 
сказаться.

Ростки пшеницы. Сок из ростков 
пшеницы можно использовать как жид-
кость для полоскания полости рта. Этот 
сок содержит большую концентрацию 
хлорофилла, который уничтожает вред-
ные бактерии, вызывающие воспаление 
зубов и десен.

Однако все же сходите к врачу, чтобы 
не остаться без зубов. Ведь здоровые 
зубы – это залог здоровья всего организ-
ма, и, к тому же, красивая улыбка всем 
к лицу.

health.today.ua
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт, перетяжка мягКОЙ мЕбЕЛи.
изготовление мАТРАСОВ любого размера.

095-410-86-01.

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

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

Здійснюємо ПЕРЕВЕЗЕННЯ будь-яких вантажів по всій 
Україні. 066-305-44-64, 050-596-27-80, 067-103-28-10.

услуги

куплю
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77, 098-008-78-21.
ПЧЕЛОСЕМЬИ. 066-897-08-87.

продам
ДОМ. 099-054-81-79.
ДОМ в Новоайдаре. 066-01-01-363.
ДОМ в Новоайдаре. Новый, без отделочных работ.                                  

050-939-75-25.
ДОМ в Райгородке. 095-31-00-122.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-054-81-79.
НОУТБУК, МОПЕД «Альфа», СКУТЕР «Навигатор».           

095-05-36-761.
БРОЙЛЕРОВ, УТОК, ЦЫПЛЯТ, НЕСУШЕК и МЯСНЫЕ 

ПОРОДЫ, ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ, МУЛАРДОВ, СТАРТОВЫЕ 
КОРМА, АПТЕЧКИ. 099-71-35-870. Олег.

ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, МУЛАРДОВ, ГУСЯТ. 095-56-255-71.
КАРТОФЕЛЬ. Цена договорная. 066-54-14-678.

СЕМЕНА
подсолнечника, 

кукурузы
(отечественной и 

импортной селекции), 
а также эспарцет, 

люцерна, костер, суданка и др.
Тел. 066-494-46-15
        097-641-89-63

Магазин «Урожай»
г. Старобельск, ул. Кирова, 43/а, 

в районе монастыря (бывшая ВЧ)

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ!
Щоп’ятниці з 10:00 до 12:00 у приміщенні Центру надан-

ня  адміністративних послуг Новоайдарської селищної ради за 
адресою: смт. Новоайдар, вул. Центральна, 28а прийом грома-
дян з пенсійних питань проводить фахівець Старобільського 
об'єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської                                                                                     
області.

Звертаємо увагу, що прийом здійснюється з ОБОВ'ЯЗКОВИМ 
дотриманням карантинних заходів, тобто громадяни повинні пе-
ребувати у засобах індивідуального захисту та дотримуватися                        
дистанції.

Телефон для довідок: 066-619-33-70.

Колектив Новоайдарського ПК ПрАТ СВФ «Агро-
тон» висловлює щирі співчуття керуючому Шовкуну 
Олегу Дмитровичу у зв’язку з непоправною втратою –                                                             
смертю батька.

Районная организация ветеранов Украины, организация вои-                                                                                                                   
нов-интернационалистов с прискорбием извещают о смерти 
замечательного человека, участника боевых действий, ве-
терана Второй мировой войны КОВАЛЕНКО Владислава 
Егоровича и выражают искренние соболезнования родным                        
и близким.

15 апреля –
1 год светлой памяти

КОВАЛЕНКО
Галины Егоровны

(27.09.1963 – 15.04.2020)

Прошёл год,
как тебя нет с нами…

Тебя живой представить
так легко,

Что в смерть твою
поверить невозможно.

Помним, любим, скорбим.

Сестра, зять,
племянники, внучки.

ПОМНИМ.. .

Качественные и только оригинальные
средства защиты растений
от европейских производителей.

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

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

Также возможна доставка и НП.

Щастинська районна рада Луганської області 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

головного спеціаліста
фінансово-господарського відділу

виконавчого апарату районної ради

Умови конкурсу: посада головного спеціаліста фінансово-гос-
подарського  відділу виконавчого апарату Щастинської район-
ної ради – вища освіта не нижче ступеня бакалавра; стаж ро-
боти за фахом не менше 3 років, вільне володіння державною 
мовою, знання основних програмних засобів та принципів роботи                                     
на ком’ютері.

Термін прийняття документів – 30 календарних днів 
з дня опублікування оголошення. Додаткова інформа-
ція щодо основних функціональних обов'язків, розміру та 
умов оплати праці надається відділом організаційного, юри-
дичного та кадрового забезпечення виконавчого апарату                                                                                                                      
районної ради.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, зверта-
ються за адресою: смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 2,                                
тел. 9-27-24.Новоайдарська селищна рада

оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад:

Директора комунальної установи «Но-
воайдарський селищний центр «Спорт для              
всіх»

Загальні відомості щодо установи:
1.1. Найменування підприємства скорочене - 

КУ «НСЦ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» (код ЄДРПОУ 
37895071)

1.2. Юридичне та фактичне місцезнаходжен-
ня: 93500, Луганська область, смт Новоайдар,          
ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 19А.

1.3. Основні напрями діяльності підприємства 
(Мета та предмет діяльності): 

- 93.19 Інша діяльність у сфері спорту                  
(основний); 

- 93.11 Функціювання спортивних споруд.
1.4. Перелік вимог до кандидатів на посаду 

керівника установи
Кандидатом на посаду директора установи  

може бути особа, яка:
1) має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційни-

ми рівнями спеціаліст або магістр;
2) має досвід участі у професійних спортивних 

змаганнях або їх організації;
3) пройшла курси підвищення кваліфікації у 

сфері фізичної культури і спорту;
4) вільно володіє державною мовою;
5) має високі моральні, ділові, професійні яко-

сті та організаторські здібності, здатна за свої-
ми діловими та моральними якостями, освітнім 
і професійним рівнем виконувати відповідні 
обов'язки;

6) відповідає іншим вимогам для керівника від-
повідного суб'єкта господарювання у випадках, 
передбачених законодавством України.

Директора комунальної установи «Новоа-
йдарський центр надання соціальних послуг» 
Новоайдарської селищної ради

Загальні відомості щодо установи
2.1. Найменування підприємства скорочене 

– КУ «Новоайдарський ЦНСП» (код ЄДРПОУ 
21847864)

2.2. Юридичне та фактичне місцезнаходжен-
ня: 93500, Луганська область, смт Новоайдар,          
ВУЛИЦЯ БАНКІВСЬКА, будинок 31.

2.3. Основні напрями діяльності підприємства 
(Мета та предмет діяльності): 

- 88.10 Надання соціальної допомоги без за-
безпечення проживання для осіб похилого віку          
та інвалідів (основний); 

- 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без 
забезпечення проживання, н. в. і. у.

2.4. Перелік вимог до кандидатів на посаду    
керівника установи.

Кандидатом на посаду директора підприємства 
може бути особа, яка:

1) має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційни-
ми рівнями спеціаліст або магістр;

2) має досвід управління на підприємствах, 
установах або організаціях незалежно від 
форм власності (в тому числі господарських 
товариствах), або в органах державної влади,                         
органах місцевого самоврядування;

3) вільно володіє державною мовою;
4) має високі моральні, ділові, професійні яко-

сті та організаторські здібності, здатна за свої-
ми діловими та моральними якостями, освітнім 
і професійним рівнем виконувати відповідні 
обов'язки;

5) відповідає іншим вимогам для керівника від-
повідного суб'єкта господарювання у випадках, 
передбачених законодавством України.

3. Перелік документів, необхідних для участі    
в конкурсі.

Особа, яка претендує на зайняття керів-
ної посади (далі - кандидат), подає особи-
сто у визначений в оголошенні строк такі                                                              
документи:

- заяву про участь у конкурсі; 
- заповнену особову картку;
- дві фотокартки розміром 4 х 6 см; 
- копії документів про освіту, підвищення     

кваліфікації;
- копію документа, який посвідчує особу;
- інформацію про досвід роботи з управління 

підприємствами або аналогічної діяльності; 
- пропозиції щодо перспективного плану 

розвитку підприємства, установи, організації,            
закладу (стратегії розвитку на 1 рік);

- повідомлення про ознайомлення з права-
ми, визначеними Законом України «Про захист 
персональних даних», та згоду на оприлюднен-
ня інформації, яка міститься в поданих доку-
ментах, на офіційному сайті Новоайдарської                                   
селищної ради;

- підтвердження подання декларації осо-
би, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за 
минулий рік відповідно до абзацу першого ча-
стини третьої статті 45 Закону України «Про 
запобігання корупції» (крім посад, які згід-
но з частиною 5 статті 45 Закону України «Про 
запобігання корупції» звільнені від подання                                                                                                  
декларацій).

4. Інформація про строковість призначення 
на посаду: Призначення здійснюється строково,      
на контрактній основі.

5. Строк і місце приймання документів: 
протягом 30 календарних днів з дня оголо-
шення про проведення конкурсу – до 20 трав-
ня 2021 року. Документи приймаються за 
адресою: Луганська область, смт Новоайдар,                                                                
вул. Дружби, 1. 

6. Номер телефону для довідок, адре-
са електронної пошти: (06445) 9-43-56,  
novoaydarskarada@ukr.net.

считать недействительным
ДИПЛОМ про неповну середню освіту на ім’я АНТОНОВА 

Василя Миколайовича, 25.06.1985 р. н., вважати недійсним.
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ № 13609 ВВ на транспортний засіб 

МТЗ-82 на ім’я ЦАРЮК Мирослави Володимирівни вважати 
недійсним.
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Реквізити для оплати:
(ТОВ «Вісник Новоайдарщини»)

Код ЄДРПОУ  02476675
п/р  

№ UA133047950000026001053726328 
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 304795

Читателям
«Вестника Новоайдарщины» 

сообщаем, что стоимость 
подписки на полгода

составляет 200 гривень,
на 1 месяц - 40 гривень. 

Сделайте подарок 
своим близким!

Поздравляем с 40-летием уважаемую
ЛОГИНОВУ Нину Александровну!

Поздравляем с юбилеем,
40 лет Вы отмечаете.

Мудрость, опыт, понимание
В этом возрасте встречаете.

Пожелать хотим успехов,
Счастья, радости, удачи,
Покорять большие цели,
Важные решать задачи.
За спиной стоят стеною

Пусть друзья Ваши, родные.
Пусть красиво и достойно

Годы мчатся молодые.

Коллектив КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница».

17 апреля. Растущая Луна  в 
знаке Близнецы. Время быстрых 
и энергичных дел. В силу воз-
росшей импульсивности стоит 
заняться не требующими особой 
концентрации внимания и боль-
ших временных затрат вопросами 
и проблемами. Увеличенная ин-
теллектуальная активность бла-
готворно сказывается на делах, 
требующих мгновенного при-
нятия решений либо связанных                 
с добыванием информации.

18 апреля. Растущая Луна 
в знаке Рак. Время неспешной 
стабильности. Идеально подхо-
дит для хорошо отлаженной дея-
тельности предприятий, занятых 
монотонным производством. Так 
же неплохо идут дела, связанные 
с антиквариатом и юриспруден-
цией. Инициированный вами в 
это время судебный процесс до-
лжен закончиться максимально 
выгодно для вас.

19 апреля. Растущая Луна в 
знаке Рак. Осторожнее нужно от-
носиться к кредитованию и даче 
денег взаймы. Есть вероятность, 
что придется очень долго ждать 
их возврата. Поскольку в это 
время повышается эмоциональ-
ная чувствительность, следует 
более тактично и внимательно 
относиться к близким людям,              
это пойдет вам лишь на пользу.

20 апреля. Луна находится в 
фазе Первая четверть в знаке Лев. 
Стоит отложить все серьезные 
финансовые дела, связанные с 
большими средствами. Чтобы 
избежать потерь, не стоит оформ-
лять сделки с недвижимостью, ак-
циями и подписывать серьезные 
договоры. У большинства людей 
в этот день проявляется склон-
ность к завышенному самомне-
нию и как никогда обостряется 
склонность к лести.

21 апреля. Растущая Луна в 
знаке Лев. 11-й лунный день. 
Один из самых позитивных и 
энергетически мощных дней лун-
ного месяца. Воплощение любых 
планов и замыслов приведет к же-
лаемым результатам с наимень-
шими затратами сил с вашей сто-
роны. Можно смело отправляться 
в долгое путешествие.

22 апреля. Растущая Луна 
в знаке Лев. Луна в Льве бла-
гоприятствует всем энергичным 
и действенным начинаниям: от 
организации спортивных или 
культурно-массовых меропри-
ятий до корпоративной вечерин-
ки, направленной на сплочение 
коллектива для плодотворного 
сотрудничества.

23 апреля. Растущая Луна в 
знаке Дева. Время благоприят-
но для любой кропотливой ра-
боты, требующей вдумчивого и 
серьезного подхода. Абсолютно 
все направления финансовой 
деятельности, при серьезном 
подходе, как никогда принесут 
соответствующее материальное 
вознаграждение. 12-й лунный 
день. Не особенно благоприят-
ный день для любовных и других 
межличностных отношений. По-
вышена вероятность конфликтов                  
и разногласий и в деловой сфере.

- Как ваш новый начальник?
- Строг, но справедлив: если 

сначала накажет, то потом           
обязательно повод найдёт.

******
- Почему вы сегодня опоздали 

на работу?
- Виноват, проспал.
- Так вы еще и дома спите?
******
Секpетаpь входит в кабинет 

шефа:
- Месье, один из ваших сотpyд-

ников хочет поговоpить с вами о 
надбавке.

- Скажите, что меня нет.
- Hевозможно, это человек  

точно знает, что вы на месте.
- Кто же он?
- Это я, месье.
******
Два секретаря обсуждают 

своих начальников.
- Мне мой нравится, но, к сожа-

лению, он слишком педантичен.
- В каком смысле?
- Он утверждает, что все слова 

пишутся строго определенным 
образом.

******
Очень тактичный шеф не зна-

ет, как сообщить секретарше, 
что она уволена. И формулирует               
это так:

- Мисс Джонс, Вы так вели-
колепно справляетесь со своими 
обязанностями, что я даже не 
знаю, что бы мы делали без Вас. 

Но с понедельника мы все-таки 
попробуем.

******
Диpектоp пpистально pаз-

глядывает новyю секpетаpшy.
- Четвеpо детей, - говоpит емy 

на yхо начальник отдела кадpов.
- Hе может быть. У такой моло-

денькой и yже четвеpо детей?
- Hе y нее, а y вас.
******
Начальник даёт распоряжение 

секретарше:
— Это письмо очень важное, 

поэтому положите его рядом со 
своим лаком для ногтей, чтобы 
мы сразу могли его найти, когда 
оно понадобится.

******
- Почему вы не снимаете труб-

ку, когда звонит телефон? Это же 
ваша прямая обязанность!

- Может, я что-то недопони-
маю, - парирует секретарша, - но 
с какой стати поднимать трубку 
должна именно я? Звонят-то вам!

******
Разговор двух секретарш:
- Страшное это изобретение - 

пишущая машинка!
- Почему?
- Когда не работаешь, всем  

сразу слышно!
******
Начальник - секретарше: - То, 

что вы пишете на работе любов-
ные письма, я могу понять, но    
зачем вы их даете мне на подпись?

******
Инвентаризация в офисе.       

Секретарша:
 — Сколько у нас в офисе     

чайников?
 — Пятьдесят шесть! И трое 

более-менее соображающих, — 
машинально ответил сисадмин.

******
Молодая стенографистка по-

сле того, как шеф продиктовал ей 
письмо:

- Не могли бы вы повто-
рить, что было между «Уважа-
емые господа...» и «Искренне                      
ваш»?

******
— Боже мой, — жалуется ди-

ректор своему приятелю, — до 
чего безграмотна моя новая се-
кретарша! Из-за каждого второ-
го слова я должен заглядывать             
в словарь.

******
Правила секретаря:
Секретарь не опаздывает —   

он ходит по магазинам.
Секретарь не отсутствует —  

он моет посуду.
Секретарь не ест — он                 

дегустирует блюда.
Секретарь — не секретарша 

(секретарша — жена секретаря).
Секретарь не сидит без дела — 

он охраняет покой шефа.
Секретарь не собира-

ет сплетен, он готовит отчет                                         
руководителю.

Секретарь не болтает по те-
лефону, он тренирует речевой        
аппарат.

Если секретарь забыл о зада-
нии шефа, он выполняет более 
важное задание шефа.

******
— Какой, по-вашему, долж-

на быть идеальная секретар-
ша? — Двадцатилетняя, но с                    
тридцатилетним стажем.

******
— У меня идеальная се-

кретарша! Я ей полностью 
доверяю! Во-первых, она не 
понимает того, что пишет; во-
вторых, тут же забывает то, что                                                            
написала.

 
Отмечается ежегодно в среду последней полной недели 

апреля - праздник тех, кто отвечает за работу офиса, ведет 
делопроизводство и ассистирует руководителям компаний, 
государственных организаций, учреждений. Впервые был от-
празднован в США в 1952 году Международной ассоциацией 
профессиональных административных работников, с целью 
оценить вклад и усилия секретарей на рабочем месте. Хотя 
пошутить и посмеяться над нелегкой профессией секретаря                                  
всегда найдется время.
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