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На початку наради виступи-
ла головний лікар Комунального 
некомерційного підприємства «Но-
воайдарський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Оль-
га Корж про позитивні сторо-
ни вакцинації від COVID-19 (ак-
туальне інтерв’ю з Ольгою Корж 
щодо вакцинації читайте на другій                                                           
сторінці газети).

18 травня Україна відзначає День 
боротьби за права кримськота-
тарського народу і вшановує жертв 
депортації кримських татар. Всі 
присутні на апаратній нараді вша-
нували пам'ять жертв депортації        
хвилиною мовчання.

Про підсумки сівби ранніх яро-
вих культур, підживлення ози-
мих та хід сівби пізніх зернових та 
технічних культур в агроформуван-
нях та фермерських господарствах 
Новоайдарської громади розповів на-
чальник відділу з питань економіки,  
агропромислового розвитку, осві-
ти, охорони здоров’я, культури                       
та спорту Віктор Суворов.

Станом на 18 травня озимі куль-
тури посіяні на площі 16 тис. 142 
га. У задовільному стані озими-
на знаходиться на площі 13 тис. 
га; слабкі та зріджені – на площі                                             
3 тис. 142 га.

На теперішній час 1 тис. 712 га 
озимих списано, 1250 га підсіяно    
ячменем та ярою пшеницею.

Для проведення весняно-польо-
вих робіт агроформування району 
придбали 3 тис. 750 т мінеральних           
добрив.

На 17 травня господарства під-
живили озимину на площі 14 тис. 
430 га, а на площі 12 тис. 734 га вже 
встигли це зробити двічі.

Агроформування посіяли ранні 
ярові та зернобобові культу-
ри на площі 1 тис. 800 га. У тому 
числі: ячменю – 1 тис. 244 га; вів-
са – 150 га; ярої пшениці – 20 га;                                            
гороху – 386 га.

Агроформування приступили до 
сівбі пізніх зернових та технічних 
культур. На 17 травня посіяно 2 тис. 
500 га кукурудзи та 13 тис. 680 га    
соняшнику.

Одночасно з сівбою ведеть-
ся обробка посівів від хвороб, 
шкідників та бур’янів. Ведеть-
ся обробка парів та передпосівна                                  
культивація.

До речі, за інформацією Луган-
ської ОДА, станом на 13 травня агра-
ріями області засіяно ярими зерно-
вими та зернобобовими культурами 
100,4 тис. га (91 %). У тому числі: 
ярий ячмінь на 38,3 тис. га (109 %), 
яра пшениця – 1,7 тис. га (100 %), 
овес – 2,8 тис. га (76,6 %), кукуруд-
за – 54,2 тис. га (88 %), горох – 3,4 
тис. га (100 %). Продовжується 
робота щодо сівби таких куль-
тур як просо (18,7 %), соняшник                                                
(53,7 %).

У 2021 році прогнозовано посів 
ярих зернових культур на площі                                    
110,1 тис. га.

Міністерством аграрної полі-
тики та сільського господарства 
України у 2021 році передбаче-
но надання дотацій аграріям у 
розмірі 3 тис. 500 гривень на 1 га 
посівів гречки. Орієнтовна площа 
підтримки по Україні має скласти                                               
15 тис. га.

18 травня відбулась апаратна 
нарада Щастинської районної 
державної адміністрації під го-                                                                        
ловуванням голови РДА Тетяни 
Новикової та голови районної  
ради Олени Коробки.

Уважаемые наши читатели!

Через месяц заканчивается первое полугодие. И опять актуальным становится вопрос о подписке. Все, 
кто подписался только на 6 месяцев, надеемся, что вы останетесь с нами. Нам очень хотелось бы увели-
чить количество подписчиков. Во-первых, это добавляет нам уверенности в правильности нашей работы, 
а, во-вторых, — это наш бюджет.

На фоне всеобщего подорожания буквально на все: цены на бумагу (буквально несколько дней назад по-
лучили уведомление, что типография повышает расценки из-за подорожания газетной бумаги), мини-
мальной заработанной платы (в прошлом году она повышалась дважды), услуг «Укрпочты» и т. д., мы 
продолжаем работать! Нас не остановили ни локдаун, ни погодные катаклизмы, ни длительные выход-
ные. Каждую неделю газета уходила в типографию по графику. На сегодня у нас нет задолженности                                           
ни по заработной плате, ни по коммунальным платежам, ни по количеству выпусков.

Что будет дальше, зависит в первую очередь от наших финансов. И тут опять-таки вся надежда 
на наших читателей. Поддержите нас. Посоветуйте своим знакомым, родственникам, сослуживцам, 
друзьям подписаться на районную газету «Вестник Новоайдарщины». Если каждый из нас сумеет са-
гитировать еще одного человека – количество подписчиков увеличится вдвое! И наше будущее станет 
более прогнозируемым. Ну, а если кто-то привлечет в наши ряды более трех человек – может в пол-
ной мере рассчитывать на бесплатное объявление и поздравление до конца года. Мы взятые на себя 
обязательства выполняем сполна! Кто хочет немного подзаработать – и для вас есть предложение.                                                                               
Обращайтесь в редакцию – мы расскажем об условиях сотрудничества.

Стоимость подписки на второе полугодие – 200 грн. Оглянитесь вокруг: что еще можно полу-
чать в течение 6 месяцев за такие деньги? Еженедельно на 8 страницах информация, которую мы                                                   
с ответственностью готовим для вас.

Планов, идей много. Темпы не сбавляем. Только вперед и только вместе с нашими читателями!                  
Наша газета – для каждого из вас!
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Чому потрібно пройти вакцинацію 
проти COVID-19?

Спалахи, епідемії чи пандемії згаса-
ють, коли стає неможливим передати 
збудника інфекції чи коли не лишило-
ся сприйнятливих осіб. Така ситуація 
виникає, коли всі перехворіли і здобули 
стійкий імунітет проти хвороби, або коли 
всіх вакцинували, вони відтоді також ма-
ють імунітет. Перехворіти всім – варіант 
небезпечний. Тому краще вакцинува-
тися, і тим самим зупинити поширення 
хвороби. Саме так викорінили таке за-                                                                            
хворювання як натуральна віспа, та   
майже викорінили збудника поліомієліту.

Які вакцини дозволено викорис-     
товувати в Україні?

Ковішелд від AstraZeneka – це вакци-
на, розроблена британсько-шведською 
компанією AstraZeneka та Оксфордсь-
ким університетом. Вакцина є безпеч-
ною та ефективною для людей віком від 
18 і старше. Вона схвалена Всесвітньою  
організацією охорони здоров’я для 
екстреного використання і пройшла 
перевірку Європейським агентством 
з лікарських засобів. Поза Європою 
цю вакцину випускають у Республіці          
Корея та Індії.

Pfizer/BioNTech розроблена німець-
кою компанією спільно з американсь-
ким фармакологічним концерном. 
Вакцину внесено до списку для екстре-
ного використання у США, Великій                   
Британії, Канаді та ЄС.

SinovacBiotech розроблена китайсь-
ким фармацевтичним підприємством, 
що спеціалізується на виробництві вак-
цин проти гепатиту та грипу. Її дозво-
лили до використання  Бразилія, Чилі, 
Китай, Туреччина, Індонезія та низка   
інших країн.

Novavax – це вакцина від 
американської компанії перебуває на 
фінальній стадії випробувань. Поперед-
ня заявлена ефективність становить       
89 %.

Де прочитати інструкції до вакцин 
проти COVID- 19?

Інструкції до зареєстрованих в Україні 
вакцин викладені на веб-сайті Держав-
ного експертного центру МОЗ України 
(dec.gov.ua).

Скільки триває імунітет, який      
викликають вакцини?

Ще не минуло достатньо часу, щоб 
знати напевно. 

Науковці передбачають, що скоріш за 
все буде потрібна повторна вакцинація. 
Тож на сьогодні ми не можемо дати 
гарантій щодо тривалості імунітету, про-
те маємо сподівання на довготривалість 
імунної пам’яті.

Чи всі вакцини, які дозволені в 
Україні, потрібно вводити двічі?

Поки що так. Усі двічі. 
Чи можна захворіти на COVID-19 

внаслідок вакцинації?
Захворіти не можна, бо вакцина не 

містить коронавірус. Захворіти після 
вакцинації можна, якщо контактува-
ти з заразною людиною до того, як              
сформувався імунітет.

Чи можна замінити другу дозу 
однієї вакцини дозою будь-якою іншої 
вакцини?

Ні. Вакцини не є взаємозамінними. 
Для першої та другої дози повин-
на застосовуватися вакцина від однієї        
компанії-розробника.

Чи можна ходити без маски після 
вакцинації?

Ні, не можна. На цьому етапі важ-

ливо продовжувати використовувати 
всі наявні в нашому розпорядженні 
засоби для захисту, такі як носіння 
маски, дезінфекція рук і дотриман-
ня дистанції 1,5-2 м від інших людей.  
Об’єднання цих заходів та вакцинації 
забезпечить максимальний захист                                                                        
від вірусу.

Другу дозу вакцини треба коло-
ти в теж саме плече, що й минулого         
разу?

Можна в те саме, можна в інше. Го-
ловне, щоб саме в дельтоподібний               
м’яз.

Чи можна керувати автомобілем 
після вакцинації?

Так. Але зважайте, що плече, в яке 
було проведено вакцинацію, може 
боліти.

Чи можна вживати алкоголь після 
вакцинації?

Алкоголь шкодить здоров’ю. Разом з 
тим, якщо особа має наміри вжити алко-
голь, то вакцина проти ковіду не є тому 
забороною.

Чи потрібно перед вакцинацією зда-
вати аналізи сечі, крові; вимірювати 
тиск?

Ні, не треба. Таких рекомендацій МОЗ 
та міжнародні організації не дають.

Чи можна одночасно вакцинува-
тись від ковіду та грипу?

Наразі рекомендують розмежовувати 
вакцинацію щонайменше на 14 днів.

Коли доцільно вакцинуватись після 
того, як перехворів на ковід?

Через півроку після видужан-
ня, або раніше, як будуть вільні                                         
дози вакцини. 

Кому не можна робити щеплення?
Вакцинація протипоказана тим, 

хто має алергію на будь-який компо-
нент вакцини, або на час вакцинації 
має температуру вище 38 С. Застуда 
чи нежить з температурою нижче 38 С                                          
не є перешкодою для вакцинації.

Не можна вакцинувати людей                
молодших, ніж зазначено в інструкції.

Чи є протипоказання для людей 
старшого віку (65+)?

Ні. Старший вік не є протипоказан-
ням до вакцинації проти ковід. Тим 
паче, саме люди старшого віку є гру-
пою ризику важкого перебігу хвороби. 
Саме вони ризикують померти через цю 
хворобу чи її ускладнення, і тому вони 
мають бути вакциновані передусім. Це       
пріоритетна група для вакцинації.

В яких випадках після проведення 
щеплення потрібно негайно зверну-
тись до лікаря?

Повідомте свого лікаря або зверніться 
до медичного закладу, якщо у вас ви-
никли такі симптоми: судоми, втрата 
свідомості, блювання, висипи на тілі, 
сильний біль, температура понад 38 С, 
сплутаність мови.

Важливо не пропустити розвиток 
іншого захворювання, яке збіглося в часі 
з вакцинацією і потребує своєчасного  
надання допомоги.

Навіть якщо жодної вакцинації не 
було, а є ці симптоми, зверніться до 
лікаря.

Зробили вакцинацію від COVID-19. 
Коли можна робити інші, планові    
щеплення?

Через 28 днів після другої дози вакци-
ни проти COVID-19. Якщо вакцинація 
проти ковіду є перепоною для планової 
вакцинації за віком чи за схемою, то 
перерву між вакцинаціями можна                  
скоротити до 14 днів.

Як записатися на вакцинацію       
проти COVID-19?

Через сайт чи застосунок «Дія», 
за гарячою лінією МОЗ, в свого 
сімейного лікаря, або це зробить ваш                                   
роботодавець.

Записатися до листа очікування 
вакцинації проти COVID-19 можна че-
рез додаток або веб-сайт «Дія». Для цьо-
го перейдіть за посиланням id.diia.gov.ua

Або через гарячу лінію МОЗ:          
0-800-60-20-19.

До редакції звертаються читачі з 
нагальними питаннями щодо прове-
дення вакцинації. За відповідями на 
найпоширеніші запитання ми звер-
нулись до головного лікаря ЦПМСД   
Ольги Леонідівни Корж. 

Статтею 42 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» (далі – Закон) передбаче-
но, що з 1 квітня, без додаткового звер-
нення до органів Пенсійного фонду, про-
водиться перерахунок пенсій особам, 
які після призначення/попереднього 
перерахунку пенсії продовжували пра-
цювати та набули не менше 24 місяців 
страхового стажу, або менше 24 місяців 
страхового стажу, але після призначен-
ня/попереднього перерахунку пройшло                                         
не менше 2 років.

Відповідно до статті 24 Закону після 
1 січня 2004 року обчислення страхово-
го стажу здійснюється за даними Дер-
жавного реєстру загальнообов’язкового 
держаного соціального страхуван-
ня (далі – Реєстр) на підставі по-
даних страхувальником звітів та 
після надходження даних про сплату                                                             
єдиного внеску.

З 1 січня поточного року набра-
ли чинності зміни до Закону України 
«Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» та Податкового кодек-
су України, якими передбачено по-
дання єдиної звітності з єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування і податку на до-
ходи фізичних осіб щокварталу (замість 
щомісяця). 

Строки подання такої звітності згідно 
з Податковим кодексом України  станов-
лять 40 календарних днів, що настають 
за останнім календарним днем звітного 
кварталу.

Це означає, що дані про стра-
ховий стаж за перший квартал 

2021 року будуть відображені в 
Реєстрі не раніше середини другого                                                                              
кварталу.

Отже, оскільки станом на 1 квітня 
2021 року даних про набутий страховий 
стаж за січень та лютий поточного року в 
Реєстрі немає, тому автоматичний пере-
рахунок пенсії працюючим пенсіонерам 
буде проведено після надходження 
відомостей про сплату єдиного внеску за 
цей період.

Але, не слід турбуватися. Розмір 
пенсії буде переглянуто з 1 квітня 
цього року та проведено відповідну                                         
доплату.

Працюючі пенсіонери, у яких ста-
ном на 01.04.2021 не виконуються 
вищевказані умови щодо страхового ста-
жу, після набуття права на такий пере-
рахунок можуть не чекати наступного 
автоматичного перерахунку та особи-
сто звернутися з відповідною заявою             
до органів Фонду.

Головне управління Пенсійного 
фонду України в Луганській області.

 
 

Перерахунок пенсій працюючим 
пенсіонерам проводиться терито-
ріальними органами Пенсійного 
фонду України щороку, починаю-
чи з квітня 2018. Не виключенням є                                      
і 2021 рік.

У разі виникнення додат-
кових питань радимо зверта-
тися за телефоном «гарячої» 
лінії Сервісного центру № 6 смт 
Новоайдар Управління обслу-
говування громадян Головного 
управління Пенсійного фонду 
України в Луганській області 
за номерами (+38066) 6193370, 
(+380642) 960777.

Держпродспоживслужба Луган-
щини вживає заходи із запобігання 
правопорушенням під час торгівлі 
насіннєвим матеріалом: овочевих, баш-
танних, квіткових культур та садив-
ним матеріалом: плодових, ягідних, 
горіхоплідних та інших с/г культур у Но-
воайдарському районі.

З метою зменшення обігу неякісного 
насіннєвого матеріалу на ринках області 
Головне управління Держпродспожив-
служби в Луганській області прово-
дить заходи в районах та містах області, 
які спрямовані на попередження та 
запобігання адміністративним право-
порушенням законодавства України у 
сфері насінництва та розсадництва при 
здійсненні оптової та роздрібної торгівлі 
насіннєвим матеріалом: овочевих, баш-
танних, квіткових культур та  садив-
ним матеріалом: плодових, ягідних, 
горіхоплідних, декоративних та інших 
с/г культур.

За даними проведення заходів було 
вивчено ринок реалізації продукції 
насінництва та розсадництва с/г куль-
тур на території Новоайдарського                   
району. 

У ході моніторингу встановле-
но, що станом на 18 травня 2021 року 
спеціалістами Держпродспоживслуж-

би надано консультативну допомо-
гу 15 суб’єктам підприємницької 
діяльності у сфері насінництва                                                               
та розсадництва.

З них зафіксовано 48 % право-
порушень законодавства у сфері 
насінництва та розсадництва, пов’язаних 
з реалізацією насіннєвого матеріалу: 
овочевих, баштанних, квіткових куль-
тур та  садивного матеріалу: плодових, 
ягідних, горіхоплідних, декоративних та 
інших с/г культур, тобто без відповідних 
документів, які б підтверджували поход-
ження та якість насіннєвого матеріалу 
та сортові і товарні якості садивного 
матеріалу.

Шановні реалізатори та покупці 
насіння і розсадництва!

Станом на сьогодні Держпродспо-
живслужба Луганщини продовжує 
роботу, спрямовану на попередження 
та запобігання правопорушень законо-
давства України у сфері насінництва 
та розсадництва. При виникненні 
будь-яких питань щодо якості 
насіннєвого матеріалу, просимо звер-
татися за ад-ресою: смт Новоайдар,                                       
кв. Миру, № 34.

С. СЕЛІН,  державний інспектор
відділу контролю у сфері 

насінництва та розсадництва
управління фітосанітарної безпеки

Головного управління
Держпродспоживслужби

в Луганській області.
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Цей навчальний рік став плід-
ним на творчі здобутки та досяг-
нення для учнів та викладачів шко-
ли. Не дивлячись на карантинні 
обмеження, учні взяли участь в одинад-
цяти  обласних та двох міжнародних 
конкурсах, здобуваючи призові місця та                                                                                             
дипломи.

Щоб вмістити якомога більше бажа-
ючих, звичайно, дотримуючись всіх ка-
рантинних вимог, захід проходив у при-
міщенні Новоайдарського селищного 
Будинку культури.

До початку самого концерту глядачі 
могли помилуватися чудовими робота-

ми учнів художнього відду (викладач 
С. В. Кулак). Надихнувшись роботами 
юних художників, глядачі завітали до 
концертної зали. А тут – уже почина-
ється справжнє свято! Прекрасні веду-
чі - викладач школи мистецтв Катерина 
Приказчикова та учень ДШМ Данило 
Пронін - радо привітали всіх присут-
ніх та запросили на сцену талановитих                        
артистів.

Відкрив концертну програму ди-
пломант обласного огляду-конкур-
су старший вокальний ансамбль 
ДШМ (клас викладача Евеліни Лука-
шової) з піснею «Діва». Що й каза-
ти, початок концерту вийшов просто                                                                  
неперевершеним!

Наступною вражала глядачів              
своєю безпосередністю та чарівним 
співом найменша учасниця концерту 
Вероніка Рибалка (викл. Наталія Кур-
чицька). Дівчинка заспівала пісеньку                            
«Квіточка». 

Без перебільшення, всі вокальні но-
мери не могли залишити байдужими ні-
кого. Кожний з них був особливим, було 
видно, що юні артисти викладаються на 
повну. Молодший вокальний ансамбль 
ДШМ (викладач Евеліна Лукашова, 
концертмейстер Тетяна Жданова) дуже 
артистично виконав українську народ-
ну пісню «По дорозі жук, жук». Дипло-
мант 2 туру обласного огляду-конкур-
су «Мистецтво і діти» Микита Янцен 
(викладач Валентина Зверхановська) 
порадував чудовим виконанням пісні 
«Берег дитинства». Яскравим та дина-
мічним був виступ лауреата обласного 

огляду-конкурсу «Мистецтво і діти» 
Карини Черкашиної (викл. Н. Курчиць-
ка) з піснею «Радуга желаний». Дуже 
ніжним був виступ Катерини Сидорен-
ко (викл. В. Зверхановська). Дівчина 
дуже щиро виконала пісню «Грушечка». 
Дипломант обласного огляду-конкурсу 
«Мистецтво і діти» Анастасія Шилова 
(викладач Н. Курчицька) заспівала рит-
мічну англомовну композицію «Face to 
face». Як завжди майстерним та про-
фесійним був виступ Данила Проніна 
(викладач Н. Курчицька). Цього разу 
він представив кавер-версію композиції                                                         
«Arcade».

Приємним сюрпризом став виступ 
випускниці Новоайдарської ДШМ Лі-
лії Рибалка, яка вкотре вразила своїм 
сильним співом та неперевершеним                          
артистизмом.

Красивим та чарівним був кожний 
виступ піаністів. Учні Тетяни Ждано-
вої Аріна Стельмашенко, Діана Шпі-

га та Дарія Корєнева вразили чудовим 
володінням інструментом, загравши 
композиції «Старий млин», «Роздуми 
місяця», «Принцеса танцює вальс», 
«Ніч яка місячна». В дуеті зі своєю 
ученицею Дарією Корєневою  загра-
ла й сама Тетяна Михайлівна. У вико-
нанні фортепіанного дуету пролунав                                                       
«Старинный рояль».

Гітаристи – клас викладача Олексан-
дра Зайцева – порадували своїм прочи-
танням чудових творів. Мелодійним, 
ніжним та задумливим були виступи 
дипломантів та лауреата обласного кон-
курсу Данила Кривякіна з «Баладою», 
Микити Проніна з композицією «Ас-
тор», Віталія Дяченка з «Менуетом». 
Неперевершеним був виступ ансамблю 
гітаристів Микити Проніна та Віталія             
Дяченка з твором «Шоро № 2».

Юний баяніст, дипломант обласного 
конкурсу Ярослав Гречишкін (викладач 
Віктор Мосьпан) виконав «Скерцино» у 
своїй чудовій манері.

Учень викладача Володимира Бой-
кова Михайло Можаров заграв улю-

блену багатьма композицію «Пут-
ники в ночі» (концертмейстер Аліна                                       
Полтавська).

Чудово була представлена й хорео-
графія на звітному концерті. Естрад-
ні таночки «Непоседи», «Рушничок» 
виконали учні молодшої групи класу 
хореографії; стилізованим танком «Іва-
на Купала» порадували учні старшої 
групи, а італійський танок «Таранте-
ла» виконали учні середньої та старшої 
груп (викладач Олена Махортова). Су-
часний танок «Джаз-фанк» виконали 
учні старшої, а «Контемп» - учні серед-
ньої групи класу хореографії (викладач                                         
Дарія Ігнатенко).

Завершилась насичена та зміс-
товна концертна програма чудовим 
виступом дитячого хору Новоай-
дарської ДШМ. І довго ще лунали 
оплески на адресу юних талантів та 
їхніх викладачів. Свято вдалося! Те-
пер будемо чекати на наступні музичні                                                                                 
зустрічі!

М. ТИХОНОВА.

Справжнє свято музики, танцю та співу подарували всім поціновувачам пре-
красного викладачі та учні Новоайдарської дитячої школи мистецтв на своєму 
традиційному звітному концерті. Щиро поділитися своїми вміннями, здобут-
ками, досягненнями із батьками, гостями та друзями хочуть талановиті діти, 
які навчаються у цьому позашкільному навчальному закладі.

16 травня, у День жінок-мироно-
сиць, у селі Муратове, що знаходиться 
в смузі відповідальності Князівської 
14 окремої механізованої бригади, ста-
раннями військовослужбовців бригади 
урочисто відкрили та освятили капли-
цю на честь Матері Божої, повідомляє                          
пресслужба 14 бригади.

Разом з воїнами участь в урочистому 
відкритті взяв голова Новоайдарської се-
лищної ради Ігор Шопін та  жителі села.

Чин освячення новоствореної ка-
плиці на честь Богоматері, яка віднині 
височіє в центрі села, провів єпископ 
Луганський і Старобільський Афанасій, 
привітавши всіх присутніх зі святом, 
благословивши воїнів, завдяки яким 
постала нова святиня, на звитяжну                                                
службу та Перемогу.

Ініціатор будівництва каплиці вій-

ськовослужбовець Михайло Перегінчук 
каже, прагне, аби каплиця стала місцем 
щирої молитви та нагадуванням про вій-
ськовослужбовців бригади, які захища-
ють Луганщину, українську землю.

«Ми, українці, зі Сходу до Заходу, 
– єдиний народ. Нам нічого ділити. І я 
вірю, що жителі Муратового біля цієї ка-
плиці молитимуться не лише за себе та 
власні родини, а й за нас, і за Україну та 
її перемогу. Нехай допомагає нам в цьо-
му Матінка Божа та Господнє заступниц-
тво», - промовлялось під час заходу. 

До слова, це вже четверта прифрон-
това каплиця на Луганщині, будівництво 
якої зініціював Михайло Федорович: у 
Станиці Луганській, Золотому, Світлич-
ному, а тепер і в Муратовому, – скрізь, 
де виконувала завдання за призначенням  
14 бригада.

Дитячий хор Новоайдарської ДШМ

Ведучі концерту К. Приказчикова та Д. Пронін

Дует гітаристів: М. Пронін та В. Дяченко
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«Чим ми живемо зараз? Ось 
щойно закінчили підготовку 
проекту з культурного обміну 
між Луганською та Львівською 
областями, - розповідає дирек-
тор музею А. К. Божкова. – Го-
туємося до обласного фести-
валю, що відбудеться 5 червня 
2021 року. Наразі вже 5 залів 
готові до зустрічі відвідувачів 
після реекспозиції. Організува-
ли свою бібліотеку. Для творчих 
занять з нашими найменши-
ми відвідувачами підготовимо 
«Майстерню радості». Ми не 
стоїмо на місці, розвиваємося 
(маємо багато нагород як інди-
відуальних, так і колективних) 
і прагнемо, щоб музей був не 
лише місцем, де зберігаються 
та експонуються речі, пов’яза-
ні з нашим минулим, а щоб це 
був відкритий та динамічний 
простір соціальної взаємодії. 
Своє майбутнє музей вбачає в 
утриманні балансу між тради-
ційними функціями музейного 
закладу та передовими метода-
ми роботи. Новоайдарський му-
зей завдяки орієнтації на інте-
рактивні сучасні методи роботи 
перетворюється на культурний 
центр, стає простором розвит-
ку й творчої самореалізації         
особистості».

«Саме так, - додає науковий 
співробітник А. А. Сорокіна, - 
На мою думку, наш музей задо-
вольняє базові потреби людини. 
Він є і осередком освіти, і розва-
жає, і виховує. Також наш музей 
«смачний» та щасливий. Склад-
ні речі ми подаємо доступно, 
кожен тут знайде щось цікаве    
для себе.

Важливою «родзинкою» на-                                                               
шого музею є його регіональ-
ність. На нашу думку, Но-
воайдар повинен виглядати, 
смакувати та пахнути як Ново-
айдар. Наша «фішка» – оригі-
нальність. Такого, як у нашо-
му музеї, ви точно не знайдете 
більше ніде».

І з цим твердженням ми спе-
речатися не будемо. Неймовірні 
заходи, флеш-моби, цікаві екс-
курсії, автентичні матеріали – це 
тільки «крихта» з того, чим може 
привабити Краєзнавчий музей                                                        
Новоайдару.

Що особливо приємно, кож-
ний відвідувач тут – довго- очі-
куваний гість. І музейники тон-
ко розуміють потреби кожного. 
Цікавим є той факт, що ви не 
почуєте двічі однакового тек-

сту на тій самій екскурсії. Так, 
текст екскурсу існує, але пра-
цівники музею, орієнтуючись 
на своїх відвідувачів, на те, 
що їм цікаво, роблять акцент                                     
на різних речах.

Що й казати, наші музейники 
точно є універсалами, здатними 
виконати практично будь-яку 
роботу, пов’язану з їхнім міс-
цем сили – музеєм. Чому вони 
називають його місцем сили? 
За неповторну позитивну енер-
гетику, атмосферу добра, яка 

зцілює, зміцнює, дає сили. Ось 
чому тут завжди всі у гарно-
му настрої, у доброму гумо-
рі. І навіть квіти тут квітнуть                                      
просто надзвичайно.

«Коли ми вдома, дуже сумує-
мо за музеєм, - діляться вражен-
нями співробітники, - а тут все 
виходить, все вдається».

Творчості, професіоналізму 
та відданості справі у кожної 
з чарівних працівниць музею 
– хоч відбавляй. І навіть знахо-
дячись на лікарняному, вони з 

дому продовжують працюва-
ти. Тож, усі дійшли до виснов-
ку, що мають вони однин на 
всіх спільний діагноз – «хворі                   
музеєм».

Вже 15 років на цей «діа-
гноз» «страждає» директор му-
зею Анна Костянтинівна Бож-
кова. Енергійна, працелюбна та 
активна, закохана в свою справу, 
вона завжди у вирі подій, і веде 
за собою колектив однодумців. 
«Анна Костянтинівна – керів-
ник, якого соромно підвести. 

Ми не боїмося свого директора. 
Ми боїмося її підвести» – так 
говорить колектив музею. І ці 
слова дійсно багато означають.

На «відмінно» пораються зі 
своїми професійними обов’яз-
ками наукові співробітники му-
зею Алла Анатоліївна Сорокіна 
та Наталія Миколаївна Антоно-
ва. Вони успішно здійснюють 
наукову роботу в галузі науко-
вого комплектування фондів, 
науково-дослідної, експозиці-
йної і науково-освітньої діяль-
ності музею, готують наукові 
праці, публікації, беруть участь 
у створенні експозицій і виста-
вок та ін. Та вони не просто про- 
фесіонали своєї справи, а ще й 
дуже талановиті особистості. 
Всім відомо, що Наталія Мико-
лаївна – майстерна лялькарка, 
а Алла Анатоліївна – чудова                  
вишивальниця.

Зберігач фондів Ольга В’я-
чеславівна Клочкова також 
успішно виконує широке коло 
своїх обов’язків: забезпечує ці-
лісність і недоторканість музей-
них цінностей, що знаходяться в 
експлуатації музею і фондосхо-
вищі, організує суворий облік 
фондів музею та ін. Це все аж 
ніяк не заважає Ользі В’ячес-
лавівні залюбки брати участь         
у різноманітних музейних захо-
дах.

Чистоту та порядок усіх за-
лів музею забезпечує технічний 
працівник Тамара Михайлівна 
Верейкіна. Та окрім цього вона 
завжди допомагає колективу 
в облаштуванні експозицій та 
вже настільки добре знає ма-
теріал, що, при необхідності, й 
невеличку екскурсію провести 
може.

Особливих слів вдячності за-
слуговують й волонтери музей-
ної справи, які завжди прихо-
дять на допомогу, поповнюють 
фонди музею. Це Т. К. Ікон-                                                                        
нікова, М. І. Литвиненко, О. І. Ко-                                                                               
сов, В. О. Байова, В. М. Лє-                                                
бєдєва, А. В. Подройко,                                    
А. К. Харламова та ін.

Шановні працівники крає- 
знавчого музею, дякуємо вам 
за неоціненну працю, бажаємо 
великого особистого щастя і 
успіху в майбутніх починан-
нях! Нехай і надалі Новоайдар-
ський музей залишається «міс-
цем сили» для вас і багатьох            
поколінь новоайдарців!

М. ТИХОНОВА.

18 травня світова спільнота відсвяткувала Міжнародний день музеїв. З нагоди його від-
значення в усіх музеях світу відбуваються найрізноманітніші заходи. Навіть в умовах карантину 
з дотриманням усіх санітарних вимог.

Звичайно, це свято не пройшло осторонь Краєзнавчого музею Новоайдарської селищної 
ради. Не дивлячись на реекспозицію, що триває зараз, з урахуванням карантинних обме-
жень, музейники продовжують працювати творчо та завзято, готувати та проводити                                                                         
багато цікавих заходів.

42 года прошло, когда решением исполнительного комитета Новоайдарского районно-
го совета № 373 от 11 ноября 1979 года был открыт музей истории Новоайдарского района                                
на общественных началах.

У истоков образования музея были активисты В. Ф. Бахмутский и Н. Г. Андросова, кото-
рые начали собирать документы, фотографии по истории края. Большой вклад в развитие му-
зейного дела сделал заслуженный работник культуры Украины – Дмитрий Терентьевич Цыба,                                 
который в то время возглавлял отдел культуры района.

В 1991 году музей получил статус районного краеведческого музея, в 1998 году музей                             
стал объектом районной коммунальной собственности.

Впервые для посетителей музей был открыт в 1994 году.
С 2006 года директором Краеведческого музея Новоайдара стала Божкова Анна                                              

Константиновна.
Проблем у музея остается немало, и работники музея, в свою очередь, прилагают все уси-

лия для проведения выставок, экскурсий, музейные уроки. Музей стал неформальным клу-
бом для творческих людей района – художников, писателей, поэтов, ветеранов войны и труда                                                             
и просто небезразличных к истории края людей.

В Международній день музеев хочу поздравить всех сотрудников Новоайдарского                                            
районного Краеведческого музея с профессиональным праздником.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. Терпения в научных иссле-
дованиях и удачных приобретений в фонд музея. Сказать вам всем «Спасибо» - это мало. Ваш                  
благородный труд заслуживает всеобщего признания, понимания великих проблем и трудностей.

С уважением – председатель районной организации ветеранов А. Косов.

Саме таку назву мала виставка майс-
трині декоративно-прикладного мисте-
цтва з Новоайдару Оксани Котової. Від-
криття виставки співпало з професійним 
святом музейників – Міжнародним днем 
музеїв.

На культурний захід в оновлений музей 
завітали і давні прихильники творчості 
Оксани, і ті, хто тільки з ним знайомить-
ся. Відвідали виставку голова Щастин-
ської райдержадміністрації Тетяна Но-
викова та голова Щастинської районної                    
ради Олена Коробка.

Вітальним словом та розповіддю про 
непросту долю цієї незламної духом 
дівчини відкрила захід директор Крає- 
знавчого музею Новоайдарської селищ-
ної ради Анна Костянтинівна Божкова. 
Історія Оксани дійсно вражає і нікого не 
може лишити байдужим. Не дивлячись на 
проблеми зі здоров’ям, на те, що   відно-
ситься до категорії людей з особливими 
потребами, Оксанка має величезну силу 
волі, сильний характер та вміє досягати 
поставленої мети. Власне, за прикладом 
далеко ходити не треба. Просто подивіть-

ся на роботи, що представлені на вистав-
ці. За кожною – неймовірна копітка праця. 
І Оксана з допомогою матусі Надії ство-
рює, без перебільшення, справжні ше-
деври орігамі. До речі, на заході Оксана 
вкотре висловила свою безмежну любов 
любій матусі, заспівавши для неї ніжну 
пісню.

А на виставці чого тільки немає! Й 
різноманітні симпатичні фігурки твари-
нок (в тому числі, й найперша її робота 
в техніці орігамі – маленьке мишеня, яке 
було створене із сторінок газети та зараз 
є талісманом родини), й палаци, картини, 
й квіти, й пасхальні мотиви. Багато пред-
ставлено лебедів, як білих, так і чорних. 
Саме побачені давно лебеді в техніці орі-
гамі надихнули Оксану на заняття цим 
видом творчості. Тож лебедів дівчина 
дуже любить і завжди готова створюва-
ти нових благородних птахів. Усім дуже 
припала до душі цікава двобічна картина. 
Дивишся, з одного боку – веселий песик, 

перевертаєш на інший бік – на тебе з кар-
тини вже задивляється кошеня.

Як вдається їй так майстерно скла-
дати модулі, щоб з них вийшло таке 
диво! А часом, уявіть, на створення од-
нієї роботи потрібно кілька тисяч моду-
лів. На одну з картин Оксана витратила                                   
16,5 тисяч заготівок!

Окрім робіт Оксани відвідувачі вистав-
ки могли помилуватися й роботами учня 
родини Котових – Бориса Олександрови-
ча Кравцова. Майстер зізнається, орігамі 
його «затягло». Та й не тільки його. Те-
пер кохана дружина й вечора прожити не 
може, щоб не поскладати модулі. В твор-
чому доробку Бориса Олександровича 
теж є дуже об’ємні роботи. Наприклад, на 
одну з них він витратив 14 тисяч модулів, 
це приблизно 500 аркушів паперу!

Багато добрих слів почула талановита 
майстриня на свою адресу й від керівни-
цтва району, й від голови обласної орга-
нізації інвалідів Наталії Гордєєвої, й від 

вражених відвідувачів виставки. 
Висловила своє захоплення незлам-

ністю духа та талановитістю майстрині 
Лілія Рибалка, яка зараз є студенткою, 
навчається на режисера кінофільмів, і її 
курсова робота - це фільм-портрет про 
Оксану Котову.

Звичайно, без привітань та порції ува-
ги, на яку дійсно заслуговують, не зали-
шились й наші любі музейники. Всі щиро 
привітали їх з професійним святом. Го-
лова Щастинської райдержадміністрації 
Тетяна Новикова та голова Щастинської 
райради Олена Коробка підкреслили 
важливість роботи музейників, їхній не-
оціненний внесок у збагачення культури 
району та вручили колективу заслужену 
Грамоту.

Після завершення офіційної частини 
заходу всі бажаючі мали змогу зблизька 
роздивитися практично ювелірні робо-
ти майстрині, поспілкуватися з нею, а 
також завітати на екскурсії оновленими 
залами нашого багатого та гостинного                
Краєзнавчого музею.

М. ТИХОНОВА.
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Активне заселення нашого 
краю почалося у ХVІІ ст. Че-
рез певні події склалося так, 
що на одній території довелось 
уживатися одночасно представ-
никам різних народностей, що 
суттєво вплинуло і на тради-
ційний місцевий одяг. Бо по-
руч одне з одним будувались 
села запорозьких і донських 
козаків, однодворців з Курської, 
Бєлгородської, Орловської та 
Воронезької губерній Росії, 
а також куплених тутешніми 
поміщиками та переселених в 
наш край селян з Київщини, 
Полтавщини і Чернігівщини. 
Зважаючи на це, народний одяг 
Новоайдарщини став унікаль-
ним явищем, що має свої певні 
особливості, які полягають як у 
деталях вбрання, так і в крої со-
рочки, розташуванні вишивки                                
і її кольоровій гамі.

Автентичні місцеві сорочки 
ХІХ – початку ХХ ст. вирізня-
ються великим розмаїттям та 
певним впливом традицій, при-
таманних регіону, з якого люди 
переселилися кілька століть 
тому.

В основному, їх було виго-
товлено з конопляного полотна 
власного виробництва. Сорочки 
буденні шили повністю з матір-
чаного суворого полотна і ви-
шивкою прикрашали лише пле-

чову частину. Святкові ж вгорі 
шили з плоскінного полотна, 
вишиваючи багатою архаїчною 
вишивкою синього й червоно-
го або сірого й червоного ко-
льорів, а підтичку («підтячко») 
–  нижню, пришиту «наживо» 
частину сорочки, виготовляли 
з матірки. Поділ (нижній край) 
обов’язково вишивали вузькою 
орнаментальною смугою, яка, 
на думку наших прабабусь, 
розділяла нижній потойбічний 
світ від явного теперішньо-
го. А ця вишита смужка була                                       
могутнім оберегом.

Дуже рідко можна було зу-
стріти в наших краях додільні 
(без підтички, виготовлені лише 
з тонкого полотна) святкові со-
рочки. Наприклад, три сорочки 
із села Михайлівки, що належа-
ли переселенцям з Полтавської 
губернії. Їх було виготовлено 
у кінці ХІХ ст. з конопляного     
вибіленого полотна.

Перша має незвичайну колір-
ну гаму та рослинний орнамент, 
що  надають їй святковості. Ос-
новний художній ефект поля-
гає у співвідношенні відтінків 
пастельних тонів: сіро-голу-
бого, жовтуватого, зеленувато-
го, сірого. Всі кольори – м’які, 
«приглушені» (за винятком   
червоного).

На другій теж дуже цікава 
вишивка білим по білому, яка 
створює рисунок високого ре-
льєфу зі світлотіньовим моде-
люванням. У залежності від 
напрямку світла узор по-різ-
ному то відбиває, то поглинає 
світло, створюючи його багату 
гру. Вона асоціюється в народі 
з красою морозних візерунків. 
Для більшої контрастності до-
дано суворіші небілені нитки 
або підфарбовані в попелястий 
тон. Мотиви вишивок – «гіл-
ка», «ламане дерево». Осно-
вою геометричного орнаменту 
є скісний і прямий хрест, ква-
драт, ромб, трикутник, зірчасті 
мотиви. Композиції орнамен-
тів мають безперервний ритм                      
руху.

Ці вишивки потрібно довго 
й уважно розглядати зблизь-
ка. Тільки тоді розкривають-
ся розкіш і краса візерунків та        
ювелірність їх виконання.

Третя сорочка декорована 
техніками «виколювання» («со-
лов’їні вічка») і «вирізування», 
які утворюють чіткі ажурні ква-
драти. У поєднанні з лиштвою, 
виконаною лічильною гладдю 
або швом «зерновий вивід», 
вони створюють враження     
легкості й ажурності.

Після ліквідації Запорозької 
Січі почався активний про-
цес поміщицької колонізації. 
Переважною більшістю ку-
плених селян були українські 
черкеси, нащадки запорізьких 
козаків, які привезли з собою 
також традиції і культуру сво-
їх місцевостей. Розглянемо 
одяг мешканців сіл Колядів-
ка, Михайлівка, Смолянинове                                                         

та Маловенделівка.
Найархаїчнішими в колекції 

музею є колядівські сорочки з 
притаманними лише цій місце-
вості кроєм та вишивкою. Дуже 
нарядно та особливо святково 
виглядають рясно вишиті рука-
ва у вигляді «Світового дерева», 
виконані хрестиком та набір-
ними швами у синьо-червоній 
гамі.

Цікава також весільна укра-
їнська сорочка, виготовлена з 
тонкого конопляного полотна. 
Вона має унікальну вишивку 
сірими та темно-сірими нит-
ками. Ймовірно, такі сорочки 
вишивали під час якихось тра-
гічних подій. Але ж одружу-
ватись ніхто не забороняв. На 
знак жалоби і сорочки, і руш-
ники вишивали темними нит-
ками. Але ця сорочка унікальна 
тим, що майстриня, всупереч 
забобонам, на «ластовицях» со-
рочки вишила по малесенькій 

червоній трояндочці, символу                                             
кохання.

Дівоче вбрання смолянинів-
ської дівчини на виданні скла-
дається з білої сорочки, вишитої 
червоними та чорними нитками. 
Лілеї на сорочці говорять про 
незайманість дівчини. Заміжнім 
жінкам такі сорочки носити вже 
не дозволялося.

Крім «дорослих», ми маємо 
ще й дитячу вишиту сорочеч-
ку-«льолю» із с. Дмитрівка. Її 
вишито для немовляти в сере-
дині ХХ ст. Разом із давніми 
пелюшками, крижмом та по-
вивачем, вона є теж унікаль-
ною окрасою музейної колекції      
вишитих речей.

Про наші сорочки можна го-
ворити  безкінечно, бо їх у му-
зеї чимало і кожна заслуговує 
на особливу увагу. Тому всіх, 
кого зацікавила ця тема, ласка-
во просимо завітати до майже 
оновленого музею і послухати 
нові цікаві розповіді. Бо знан-
ня свого коріння, традицій та 
символів наших предків набли-
жає нас до розуміння того, хто 
ми, формує нашу ідентичність,                    
творить націю.

А. СОРОКІНА,
науковий співробітник

Краєзнавчого музею
Новоайдарської селищної ради.

День вишиванки почали святкувати в Україні з середини ХХ століття, коли замість 
традиційних сорочок стали модними вишиті блузки. Саме їх спочатку і називали «вишиванка-
ми». А в наш час так називають і вишиті блузки, і вишиті сорочки, і навіть вишиті сукні та фут-
болки. Наша ж мова піде про автентичні сорочки рідного краю з колекції Краєзнавчого музею                                                                                  
Новоайдарської селищної ради.

 

Вишита сорочка (с. Смолянинове) Вишиванка з с. Колядівка
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Какие продукты не должны
храниться на одной полке

Свежесть продуктов зависит не только от темпера-
турного режима, химического состава, влажности воз-
духа, но и от наличия других продуктов, соседствую-
щих на полке в холодильнике. Да, оказывается не все 
продукты могут «дружить».

Огурцы и помидоры. Эксперты не советуют хранить 
вместе эти овощи, несмотря на то, что многие счита-
ют их идеальным тандемом. Дело в том, что огур-
цы чувствительны к газу, который выделяют томаты. 
Он провоцирует скорое созревание овощей. Если вы 
будете хранить их рядом, то огурцы быстро начнут                 
гнить.  

Тыква и груши/яблоки. Оказывается, что тыква 
не «дружит» с фруктами и требует отдельно-
го пространства. Вместе груши/яблоки и тыкву 
можно хранить лишь в том случае, если фрукты                                                                    
еще не дозрели.

Яблоки и апельсины. Эти продукты также «вражду-
ют». Даже если они не будут касаться друг друга, нач-
нутся процессы гниения. Яблоки желательно хранить 
в пакете на нижней полке, а для апельсинов подойдет 
сетка. 

Картофель и лук. Овощи хорошо сочетаются в 
готовом блюде, но не на полке в холодильнике. Экс-
перты говорят, что даже две-три луковицы могут спро-
воцировать «цветение» ящика картошки в течение                         
недели.

сomments.ua 

Польза и вред шелковицы

Плоды шелковицы обладают почти рекордным 
содержанием калия и будут особенно нужны лю-
дям, которые страдают от недостатка этого элемен-
та. Кроме того, ягоды богаты витаминами Е, А, К, 
С, а также витаминами группы В. Среди микроэле-
ментов присутствуют марганец, селен, медь, железо 
и цинк, а среди макроэлементов – магний, кальций,                                                      
фосфор и натрий.

О полезных свойствах черной шелковицы можно 
судить исходя из содержащихся в ней разнообразных 
полифенольных соединений:

- дубильных веществ;
- органических кислот, с преобладанием лимонной 

и яблочной;
- флавоноидов;
- кумаринов;
- пектина;
- лютеина;
- зеаксантина;
- ресвератрола.
Польза шелковицы. Ягоды тутовника — один из 

лучших источников железа, поэтому его обязательно 

нужно включать в летний рацион. Кроме того, в шел-
ковице содержится мощный антиоксидант — ресвера-
трол. Он способствует потере лишнего веса, сокращает 
отложения глюкозы в жир. В тутовнике много витами-
нов группы B, фолиевой кислоты, которая поддержи-
вает здоровье сосудистой системы, каротина, который 
полезен для зрения.

Шелковица способствует снижению холестерина, 
укрепляет иммунитет, способствует нормализации ра-
боты желудочно-кишечного тракта, улучшает обмен 
веществ. Ягоды тутовника повышают гемоглобин, 
снабжают организм йодом, способствуют регуляции       
жирового и углеводного обмена.

В народной медицине также нашли широкое при-
менение веточки и листва шелковичного дерева. В их 
составе, по результатам лабораторных исследований, 
было выявлено большое содержание алкалоидов, спо-
собных влиять на содержание глюкозы в клетках крови, 
и флавоноидов, способных вести борьбу с бактерией, 
вызывающей золотистый стафилококк, сальмонеллез и 
дизентерию.

Узвар, приготовленный из веточек шелковицы, спо-
собствует снижению кровяного давления и снятию  
ревматоидных болей.

Противопоказания. Не рекомендуется упот-            
реблять некачественные ягоды – это может негативно 
сказаться на пищеварении. Кроме того, ягоды тутов-
ника вбирают в себя соли тяжелых металлов, поэто-
му употребление плодов, растущих в неблагоприят-
ной экологической обстановке, не рекомендуется. Не 
стоит также употреблять сок из шелковицы или ягоды 
вместе с другими ягодными соками, так как это мо-
жет вызвать брожение. Лучшим вариантом является 
их прием за тридцать минут до еды, на голодный же-
лудок. Ягоды шелковицы, в редких случаях, могут 
вызывать аллергию. Плоды тутовника следует с осто-
рожностью принимать гипертоникам, особенно в жар-
кую погоду, так как их употребление может привести к 
повышению давления. Благодаря своей сладости (око-
ло 20 % сахаров), плоды шелковицы не употребляют                                                                                   
при сахарном диабете.

kurs.com.ua

Все на лице: каковы
первые сигналы болезни

Наше лицо — важный индикатор состояния здо-
ровья. Не пропустите сигналы, которые подает вам соб-
ственный организм! Ранняя диагностика заболеваний - 
ваш шанс побыстрее справиться с болезнью, сообщает 
Econet.

Иногда диагноз самому себе можно поставить даже 
без похода к врачу. И для этого вовсе не обязательно 
читать медицинскую энциклопедию. Достаточно толь-
ко подойти к зеркалу и посмотреть на себя повнима-
тельнее. Организм — это взаимосвязанная система, ни 
одно нарушение в его работе не остается бесследным 
для внешности.

Глаза. О вашем здоровье многое могут рассказать 
белки глаз или радужная оболочка.

Покрасневшие глаза. Они могут быть просто 
усталыми и сухими. Множество красных сосудиков 
– признак недосыпания. В этом случае поможет хо-
лодный компресс на веки. Но покраснение также мо-
жет быть симптомом конъюнктивита. Глаза становят-
ся чувствительными к свету, чешутся, слезятся, вы 
чувствуете жжение. Приобретите капли и обратитесь                                                
к окулисту.

Пожелтевшие белки. Они должны вызвать у вас 
беспокойство. Желтые пятнышки вокруг глаз часто 
говорят о повышенном уровне холестерина. Причи-
ной пожелтевших белков может быть болезнь пече-
ни, непроходимость желчных путей, камни в мочевом 
пузыре. Запишитесь к врачу!

Губы. Солнце и ветер высушивают губы, и кожа 
трескается. Они могут быть пересушенными, если вы 
их кусаете и облизываете. Слюна содержит кислоты 
и энзимы, которые плохо сказываются на состоянии 
нежной кожи губ. Другая причина – обезвоживание, 
вызванное тем, что вы пьете слишком мало жидкости. 
Причина может скрываться и в аллергии: не меняли    
ли вы недавно зубную пасту?

Потрескавшиеся уголки. Заеды появляются при 
ослаблении иммунитета после лечения антибиотиками. 
Они часто свидетельствуют о недостатке витаминов 
группы В или железа. Если заеды держатся больше 2 
недель, проконсультируйтесь с врачом. Они могут быть 
сигналом анемии.

Щеки. Обратите внимание на их цвет и появление 
пятен.

Румянец. Его вызывают сильные эмоции. Румянец 
также может быть результатом аллергии. Щеки, крас-
неющие после кофе, – симптом купероза. Обратитесь 
к дерматологу. Постоянное покраснение щек после 
алкогольных напитков может свидетельствовать о по-
вышенном давлении. Проверьте, не превышает ли оно 
130/80. Если да, идите к врачу.

Сыпь и пятна. Регулярно появляющиеся на лице 
пятна, прыщи или сыпь может быть причиной нару-
шений пищеварения, а еще такой признак может го-
ворить об аллергической реакции, экземе и розацеи                    
(кожном заболевании).

Коричневые пятна, или хлоазмы на щеках, появля-
ются под влиянием гормональных изменений, после 
приема оральных контрацептивов, при гиперфунк-
ции щитовидной железы. Пятна сильнее проявляются         
на солнце. В этом случае поможет эндокринолог.

health.comments.ua

Витамин К: польза для здоровья

Витамин К известен своим позитивным действием 
на костную ткань и сердечно-сосудистую систему. Он  
необходим для определенных белков, которые работа-
ют в свертывании крови, метаболизме костной ткани, 
предотвращении минерализации сосудов и регуляции 
функций клеток.

Две ключевые области клинического интереса 
к добавкам витамина К - это состояние сердечно-                
сосудистой системы и костной ткани.

Здоровье костной ткани. Витамин К имеет решаю-
щее значение для формирования и функций костей, 
который заключается в его позитивном воздействии на 
обмен веществ в костной ткани.

Витамин К обеспечивает прочность и минеральную 
плотность костной ткани.

Сердечно-сосудистая система. Витамин К 
предотвращает такое явление как кальцификация                      
сосудов.

Имеет значение сочетание витаминов К и D: ви-
тамин D обеспечивает витамин К-зависимую актив-
ность белка и таким образом способствует здоровью                 
сосудов.

Дефицит витамина К в пищевом рационе способен 
отрицательно воздействовать на сердечную функцию 
аналогично курению. Дело в том, что нехватка вита-
мина К грозит развитием кальцификации коронарных 
артерий и прочих сосудов.

Пищевые источники витамина К
Листовая зелень. Может обеспечить 100 - 400 %    

суточной потребности в этом витамине.
Усилит процесс укрепления костной ткани зе-

лень репы (стебель и листовая часть). Продукт 
считается богатым источником витамина К и ре-
кордсменом по концентрации минерала кальция                                                                  
среди овощей.

Натто. Это блюдо японской кухни. В 100 г                 
продукта содержится до 850 мг витамина К.

Пробиотики, входящие в состав этих ферментиро-
ванных соевых бобов, также способствуют улучшению 
пищеварения.

Капуста брокколи. Укрепляет иммунитет, выво-
дит свободные радикалы и токсичные соединения из 
организма, поддерживает здоровье дермы и сердца.                 
½ чашки брокколи содержит до 110 мкг витамина К.

Кроме того, этот овощ помогает противостоять 
инфекции, контролировать инсулин, укрепить кост-
ную ткань, служит профилактикой онкологических                
заболеваний.

Говяжья печень. 100 г продукта содержит до 110 мкг 
витамина К. Помимо этого, в состав печени говядины 
входят витамины комплекса B.
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

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

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕН-
НЫ. Продажа. Установ-
ка. Ремонт. Обслуживание.                     
099-336-87-79.

услуги

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

продам
ДОМ. 050-572-01-10.
ДОМ. 099-054-81-79.
ДОМ в пгт. Новоайдар. Ул. Вишнёвая. Газ, свет, вода, 18 соток 

земли. 050-708-41-67.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ на кв. Мира. Вода, газ 

индивидуально, окна пластиковые, без капремонта.                                                                          
066-720-71-96.

Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-054-81-79.
МОПЕД «Альфа», СКУТЕР «Навигатор», 095-05-36-761.
ЩЕНКОВ овчарки. 095-031-52-10, 066-159-82-17.
Деревянную КРОВАТЬ, б/у, СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ,           

КАРТОФЕЛЬ. 095-91-41-767.
ОТВОДОК. 095-03-00-998.
ПАСЕКУ, ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ, СУШЬ. с. Михайлюки.    

066-08-77-937.

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

ООО «Айдар-Милам» требуется на постоянную работу            
МЕНЕДЖЕР-ЛОГИСТ ПО СБЫТУ. За справками обращаться                  
по телефону 050-35-83-563.

На постоянную работу требуется ШИНОМОНТАЖНИК.   
050-837-66-84.

работа

Ключворд

ВІЙСЬКОВИЙ КВИ-
ТОК на ім’я ВЕРЕТЕННІ-
КОВА Олександра Павлови-
ча, 23.10.1991 р. н., вважати                                                    
недійсним.

считать 
недействительным

Луганський апеляційний суд
в складі колегії суддів судової палати

з розгляду цивільних справ
на засіданні 18.03.2021 року постановив

Поновити Пекалєва Миколу Васильовича (20 лютого 1950 
року народження, місце реєстрації: 93500, Луганська обл., смт 
Новоайдар, кв. Миру, буд. 22/17, РНОКПП 1831317711) на ро-
боті на посаді завідувача складу № 1115 Комунальної установи 
«Луганська обласна база спеціального медичного постачання» 
(місцезнаходження юридичної особи: 93500, Луганська обл., Но-
воайдарський район, смт Новоайдар, вул. Ювілейна, буд. 1; код                                         
ЄДРПОУ 00180404) з 12 червня 2020 року.

Рішення в частині поновлення на роботі та стягнення серед-
нього заробітку в межах платежів за один місяць допустити                         
до негайного виконання.

Этот судоку состоит из 11 квадратов размером 9x9, сцеплённых между собой общими клетками. Цифры от 1 до 9 должны быть расставлены правильно во всех квадратах.

Судоку-сёгун

Вставьте в каждый круг цифру от 1 до 16 так, чтобы все цифры 
были различны. Число в общей для двух кругов части

показывает сумму цифр в этих кругах.

Круги на полях
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Код ЄДРПОУ  02476675
п/р  

№ UA133047950000026001053726328 
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 304795

21 мая. 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.

22 мая. Растущая Луна в 
знаке Весы. Подходящее время 
для отдыха после напряженной 
работы, обусловленной лунной 
Девой. Лучше всего не начи-
нать чего-либо нового и гло-
бального, а быстро завершить 
ранее начатое и спланирован-
ное. Неплохой и довольно пло-
дотворный период для делового 
сотрудничества, основанного 
на взаимопонимании и отсут-
ствии каких-либо разногласий. 
Негативным моментом являет-
ся обостряющаяся сложность   
в принятии решений.

23 мая. Растущая Луна в зна-
ке Весы. 12-й лунный день. Не 
особенно благоприятный день 
для любовных и других меж-
личностных отношений. По-
вышена вероятность конфлик-
тов и разногласий и в деловой 
сфере. День лучше посвятить 
благотворительности, разда-
вать милостыню, делать подар-
ки, выполнять просьбы других   
людей.

24 мая. Растущая Луна в зна-
ке Скорпион. Настало время 
принятия самых ответствен-
ных решений. Улучшенная 
мыслительная деятельность, 
возросшая способность к кон-
центрации на сути проблемы 
и высокий уровень самокри-
тичности как нельзя лучше 
позволяют отделить истинно 
важное от наносного и ма-
лозначимого. Можно смело 
браться за новые начинания, 
разрабатывать бизнес-планы 
новых проектов и возлагать 
на себя всевозможные обяза-
тельства, которые окажутся                           
посильными.

25 мая. Растущая Луна в 
знаке Скорпион. 14-й  лунный 
день. Наиболее благоприятный 
день для разного рода важ-
ных начинаний. Можете смело 
продвигать свои предложения, 
они обязательно найдут отклик         
и будут приняты.

Однако стоит все хоро-
шенько продумать и взвесить, 
так как начать можно дело, 
не только ведущее к победе, 
но и заканчивающееся по-

лным крахом. День хорош 
для укрепления родственных                                              
отношений.

26 мая. Полная Луна в зна-
ке Стрелец. Лунный Стрелец 
несколько уводит наши мысли-
тельные процессы от земной 
логики и конкретики в область 
абстрактного мышления. Од-
нако, несмотря на это, период 
идеален для решения вопросов, 
связанных с юриспруденцией 
и любыми правовыми вопро-
сами. Можно смело подавать 
заявку в регистрирующие ор-
ганы власти на создание юри-
дических лиц, общественных 
организаций либо дочерних                            
предприятий.

27 мая. Убывающая Луна 
в знаке Стрелец. 16-й  лунный 
день. Довольно гармоничный 
день. Все находится в равно-
весии. Ощутим некоторый пе-
реизбыток сил, которые лучше 
всего направить в творческое 
русло или на физическую на-
грузку, иначе энергия может 
найти выход в необдуман-
ных, возможно, агрессивных            
поступках и действиях.

 

По горизонтали: 8. При-
зрак. 9. Аполлон. 10. Квадрат. 
14. Околица. 15. Куратор. 16. 
Острога. 20. Снобизм. 25. Скан-
дал. 26. Торпеда. 27. Олигарх. 
28. Куколка. 36. Плесень. 37. 
Идеолог.

По вертикали: 1. Сплав. 2. 

Припев. 3. Пирог. 4. Взгляд. 5. 
Трель. 6. Нагота. 7. Скунс. 10. 
Кокон. 11. Аорта. 12. Ритор. 13. 
Таран. 17. Синяк. 18. Рубин. 19. 
Гузка. 21. Исток. 22. Шарик. 23. 
Идеал. 24. Плаха. 29. Услада. 30. 
Отскок. 31. Конвой. 32. Шприц. 
33. Венец. 34. Седло. 35. Вьюга.

Ответы на задания, опубликованные в № 20
Неравенства

Эстонский кроссворд

18 мая отметил
юбилейный,

50-й день рождения
АНТОНОВ

Сергей Владимирович!

Вот подкрался юбилей.
Незаметно, так бывает.

В череде
прошедших дней

Всё хорошее мелькает.
Поздравляем от души
С этой круглой датой!

И ещё сто лет живи
Радостно и ярко!

Жажды жизни не теряй,
Будь всегда в движении!

50 – только начало
Новых достижений!

Семьи Антоновых,
Доценко и Меньшиковых,

дорогой внучок Никита.

Уважаемого
Павла Александровича КУЗНЕЦОВА 

поздравляем с 55-летним юбилеем
со Дня рождения!

55 — отличный, светлый праздник.
55 — прекрасный юбилей.
Пусть этот день торжественный украсят
Улыбки добрые всех близких и друзей.
Желаем Вам добра и процветания,
Пускай судьба от горя бережет.
Мы дарим Вам сто лучших пожеланий,
Пусть юбилей Вам счастье принесет!

Коллектив КНП «Новоайдарская 
многопрофильная больница».

Я не хотела вас обидеть,
случайно, просто повезло.

*****Следить стараюсь за фигурой,
чуть отвлекусь — она жует.

*****Все вроде с виду в шоколаде,
но если внюхаться — то нет.

*****Обидеть Таню может каждый,
не каждый может убежать.

*****Ищу приличную работу,
но чтоб не связана с трудом.

*****Мои намеренья прекрасны,
пойдемте, тут недалеко.

*****Я понимаю, что вам нечем,
но все ж попробуйте понять.

*****Мы были б идеальной парой,
конечно, если бы не ты.

*****Как говорится, все проходит,
но может кое-что застрять.

*****

Кого хочу я осчастливить,
тому уже спасенья нет.

*****Зачем учить нас, как работать,
вы научитесь, как платить.

*****Характер у меня тяжелый,
все потому, что золотой.

*****Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов.

*****Вы мне хотели
жизнь испортить?

Спасибо, справилась сама.
*****Когда все крысы убежали,

корабль перестал тонуть.
*****Когда на планы денег нету,

они становятся мечтой.
*****Женат два раза неудачно —

одна ушла, вторая — нет.
*****Я попросила б вас остаться,

но вы ж останетесь, боюсь.

*****Для женщин
нет такой проблемы,

которой им бы не создать.
*****Мы называем это жизнью,

а это просто список дел.
*****- А чем закончен

поиск счастья?
- Да вон, брюзжит

и варит борщ.
*****Башка сегодня отключилась,

не вся, конечно, – есть могу.
*****А ты готовить-то умеешь?

- Я вкусно режу колбасу.

 


