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Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ
1690 одиниць саджанців,
з яких 1280 дерев та 410 кущів, висаджено у
Петро Порошенко 6 травня, під час робочої поїздки до
Новоайдарському районі протягом березня-квітня
Донецької області, оголосив про призначення на посаду Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта працівниками райдержадміністрації, медицини, культури, освіти, ЛМГ, місцевих рад, бюджетних установ
Олександра Сирського
loga.gov.ua

= У наступному номері =
Вишиванка код нації

та приватних підприємств, школярами району

8-9

травня

День пам’яті та примирення та
День перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні
Дорогі ветерани! Шановні жителі району!

Від імені Новоайдарської районної державної адміністрації та
районної ради дозвольте привітати вас з Днем пам’яті та примирення
та Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!
Ці свята наповнені для нас новим змістом. Ми відзначаємо їх, вшановуючи пам’ять про кожного, хто боровся із нацизмом.
Ми пам’ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга
світова війна. Ми пам’ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями об’єднані нації. Ми пам’ятаємо, що той, хто захищає свою
землю, завжди перемагає. Ця пам’ять робить нас сильнішими. Вона
— запорука неминучості нашої перемоги сьогодні.
В День пам’яті та примирення ми мусимо відкинути всі ідеологічні
нашарування, які протягом багатьох років роз’єднували наше
суспільство, маємо подивитись об’єктивно на перебіг історичних
подій та усвідомити, що попри різні політичні погляди нас повинна
об’єднувати одна мета – визволення рідної землі від ворога.
Подвиг переможців у Другій світовій війні сьогодні гідно продовжують українські воїни, які ціною власного життя захищають суверенітет,
незалежність та територіальну цілісність України на її східних рубежах. Завойована старшими поколіннями перемога сьогодні надихає
нас на нові звершення, зміцнює наш дух, допомагає долати труднощі
та спонукає йти вперед.
Шановні ветерани війни! Сьогодні ми усвідомлюємо, що без вашого подвигу не було б сучасної України. Низько вклоняємось усім
мужнім воїнам, які поклали своє життя за рідну землю, за мир і
справедливість, і всім, хто пережив страхіття вогняних воєнних років!
Висловлюючи вам свою глибоку повагу та вдячність, бажаємо міцного
здоров’я, добра, довгих років щасливого й гідного життя!
Пам’ятаємо! Перемагаємо!
Слава України!
Голова районної
Голова районної
держадміністрації
ради
В.В. Сергієнко.
В.В. Макогон.
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День матері та
Міжнародний день
сім’ї
Дорогі новоайдарці!

Новоайдарська районна державна адміністрація
та районна рада щиро вітають вас з Днем матері та
Міжнародним днем сім’ї!!!
Напевно, для кожного з нас немає нікого ріднішого
і святішого, ніж мама, сім’я, родина, рід… Адже
саме в родині ми черпаємо духовні сили, наснагу та
оптимізм, у родині відчуваємо, що таке справжнє
щастя, любов, душевний затишок і добро. А берегинею усього цього є мудра Жінка-мати.

Прийміть сердечні вітання з цими прекрасними
родинними святами.
Доземний уклін вам, дорогі матері, за ваше велике серце, за ніжність і ласку, за безмежне терпіння і
щоденну копітку працю.
Щиро бажаємо кожній родині щасливої долі,
міцного здоров’я, добробуту, благополуччя, миру,
злагоди та любові. Нехай будуть щасливими і
вдячними ваші діти, а буденні клопоти - завжди
радісними і приємними. Нехай для кожного з вас
родина буде найнадійнішою фортецею, тим місцем,
де завжди зрозуміють, підтримають і допоможуть.
Голова районної
Голова районної
держадміністрації
ради
В.В. Сергієнко.
В.В. Макогон.

Прийміть найщиріші вітання з річницею Великої Перемоги!
Вже багато років минуло від незабутнього травня 1945
року, але й сьогодні величний подвиг захисників і визволителів
залишається невичерпним джерелом патріотизму, вірного
служіння своєму народу. Наш низький уклін вам, дорогі ветерани, низький уклін усім, хто ціною неймовірних зусиль дав нам
вічний урок мужності. Від усього серця бажаю міцного здоров’я,
довголіття і добробуту, бадьорості духу, гарного святкового настрою і оптимізму.
Україна боролася і перемогла у Другій світовій війні.
Україна переможе й сьогодні!
З повагою, народний депутат України Віталій КУРИЛО.

Праздник 9 Мая - это день безграничной радости и гордости за каждого из
Вас, кто воевал на фронте, стоял у станка, работал в поле, растил детей, ждал
с фронта сына, отца, мужа. И это день
скорбной памяти о тех, кто в смертельном бою с немецко-фашистскими захватчиками отстоял нашу Родину, мир на земле ценой невероятных усилий и огромных
жертв.

ДО ДНЯ ВЕЛИКОЇ ДИВА ВЛАСНИМИ
ПЕРЕМОГИ
РУКАМИ

пал НА
«wORLD EDU»

КАЛЕНДАР
ТРАВНЯ

С Днем Великой Победы!
Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но время не властно над памятью. Мы никогда не
должны забывать о тех героических подвигах, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и
благополучной жизни.
В этот праздник хочется пожелать, в первую очередь, мира. Ничего нет дороже человеческой жизни.
Идут годы, но праздник Победы остается символом непокорности нашего духа. Он и сегодня дает нам уверенность в себе. Он дает нам веру в свою страну.
Пусть ни одно будущее поколение не узнает скорби и утрат. Пусть подвиги, отвага, мужество старшего
поколения вдохновляют молодых людей, а праздник Победы оставляет слезы счастья и трогательную радость в сердцах, и объединяет наши души!
Наш долг сегодня — научить своих детей жить, как вы, любить нашу Родину, созидать и работать для
нее так, как работали вы. И, конечно, обязательно вложить в души наших детей то, без чего не достигается
Победа, без чего никогда не становятся победителями - любовь к Родине!
День Победы возвышает наш народ, укрепляет его дух и воспитывает железный характер. Этот праздник, с сединою на висках, остается самым дорогим, самым светлым и самым памятным. А будущее — мирным, успешным и счастливым!
Мирного неба нам всем над головой! С Днем Победы, дорогие ветераны! Многая, многая, многая
вам лета!
Ваш Владимир СТРУК.
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9 Травня – одне з найвеличніших та найшанованіших свят в Україні. І сьогодні, в непрості для
нашої держави дні, це – символ героїзму,самовідданої любові до рідної землі, символ нескореної сили
духу захисників Батьківщини.

Дорогі ветерани, учасники Другої Світової війни,
солдатські вдови, трудівники тилу, діти війни!
Сердечно вітаю Вас з Днем доблесті і героїзму, річницею
Великого Подвигу патріотів – річницею Великої Перемоги над
німецько-фашистськими загарбниками!
День Перемоги назавжди залишиться днем нашого національного
тріумфу, символом героїчного минулого, величі духу і братства
народів. Стійкість, мужність і самовідданість старшого покоління
на полях битв і на трудовому фронті в ім'я перемоги над фашизмом
– істинний приклад патріотизму для нащадків.
Багатьом героям, полеглим на полях битв, не судилося побачити Велику Перемогу. Сьогодні, в 74-ту річницю героїчного подвигу,
немає поряд і багатьох з тих, хто, відстоявши свободу і незалежність
Батьківщини, повернулися в післявоєнну розруху, мужньо подолали
всі тяготи, відновили зруйновані міста і селища.
Пам'ять про них непідвладна часу, як непідвладна часу любов
до Батьківщини. Так було і буде завжди – і через десять років, і
через сто, і через століття. Обов'язок нинішніх поколінь – бути
гідними продовжувачами справи переможців, що вирвали країну
з лап фашистів, що врятували її і зберегли прекрасною і квітучою.
Щороку свято 9 травня служитиме нагадуванням – немає більшої
цінності, ніж радість життя на вільній землі!
Щиро бажаю Вам міцного здоров'я і довголіття, добра і радості,
оптимізму і непохитної віри у те, що завтрашній день буде світлішим
і щасливішим!
З повагою – О.І. КОСОВ,
голова районної організації ветеранів України.

Ні, пам'ять наша незгасима!
Хіба забути ту весну?
Цвіла черемха у саду,
Повсюди чулось: «Перемога!».
М. Коваль.
Війна – це породження зла.
Людського зла. Поєднання
слів «людина» і «війна» суперечить усім законам добра. Війна – це горе і сльози.
Вона постукала в кожний
будинок моїх земляківолексіївців, принесла лихо:
матері втратили своїх синів,
дружини – чоловіків, дівчата
– наречених, діти залишились без батьків. І мої земляки пройшли крізь горнило
війни, випробування жахливими муками, але вистояли
і перемогли. Перемогли у
найважчій з усіх війн, перенесених людством. На жаль,
вже майже не залишилось в
живих тих, хто самовіддано
захистив світ від фашизму.
Але ще є ми, їхні онуки та
правнуки. І пам'ять! В кожній
оселі села Олексіївка горить
свіча Пам’яті! Друга Світова
віна стала жорстоким випробуванням для нашого народу.
І тому ім’я кожного захисника
Вітчизни – безсмертя! За іменем кожного воїна-переможця
– історія життя Людини-трудівника з великої літери.
Я відкриваю «Книгу Пам’яті
України. Переможці», читаю:
Стрижебик Дмитро Олексійович. П’ять рядків. Але в житті
цієї людини втілена історія.
Народився Дмитро Олексійович 30 вересня 1923 року в
родині, як він пише в автобіографії, селянина-бідняка. Жили
дуже бідно. В родині було ше-

стеро дітей. З дитинства хлопцеві дуже хотілося вчитися грамоти, читати книжки, газети.
Батьки були неграмотні. В 1934
році хлопець взявся за навчання. В 1940 році, закінчивши
Олексіївську семирічну школу,

З кожним днем усе далі від нас
священна дата – День Великої Перемоги. Давно відгриміли залпи
війни… Суворий час Другої світової став надбанням історії. 74
роки ми відзначаємо це свято як
символ радості і скорботи, пам’яті
і безсмертя воїнів, які в ім’я життя і
майбутнього власною кров’ю захищали кожний клаптик нашої рідної
землі.
Та хоч би скільки ще минуло
часу, доки ми існуватимемо на
своїй землі – у цей день країна
вклонятиметься вам, солдати Перемоги.
Напередодні Дня Перемоги та
9 травня делегація у складі голови
райради В.В. Макогона, заступника голови райдержадміністрації
Т.В. Новикової, голови районної
ветеранської організації О.І. Косова, представників місцевих органів
влади та осередків ветеранських
організацій, а також воїнів-інтернаціоналістів відвідали шановних
ветеранів війни, щоб вручити подарунки та привітати зі святом.
Їх, тих, що пройшли нелегкими
шляхами війни, в нашому районі
залишилось так мало – всього 21.
З кожним гості поспілкувались,
побажали миру та доброго здо-

лителя незламна. «І вже після
перемоги під Сталінградом
ми відчули ще більшу жагу до
перемоги. З однополчанами я
визволяв м. Ростов і Ростовську область, місто Сталіно
(Донецьк), Крим. В червні

ровя. По-доброму дивуючись бадьорості та оптимізму. Молоді є
чому повчитися в старшого покоління. Як вами не пишатися, як на
вас не рівнятися, шановні Василь
Опанасович Глазунов, Василь
Федорович Кутєпов, Єфросинія
Данилівна Савва, (смт. Новоайдар), Владислав Єгорович Коваленко (с. Безгинове), Серафим
Дмитрович Стрижобик (с. Олексіївка) Анна Єгорівна Гречишкіна, Анна Єфимівна Гречишкіна, Іван Федорович Суховєєв
(с. Гречишкине), Леонід Іванович
Єськов, Іван Іванович Панов,
Федір Максимович Данильченко (с. Райгородка), Марія Акимівна Масловська (с. Штормове), Марія Макарівна Соболева
(с. Муратове), Марія Федорівна
Попсуй (с. Співаківка), Марія Єфремівна Сергієнко (с. Чабанівка),
Олексій Олексійович Андрєєв,
Олександра Максимівна Бабічева, Ольга Макарівна Вовченко,
Микола Іванович Запорожець,
Вадим Іванович Шевченко, Іван
Васильович Шека (м. Щастя)! Ви
заслуговуєте на найкраще! В тому
числі – на безкінечну шану вашому
подвигу. Ви є взірцем для всіх наступних поколінь.

бригаду. В 1950 році колгосп
«Шлях до культури» влився в
колгосп імені Кірова. Дмитро
Олексійович продовжив очолювати бригаду №3 до 1984
року. Він був справжнім керівником, хвилювався за роботу
бригади, піклувався про членів бригади, допомагав вижити в тяжкі повоєнні роки.
Ми, будучи дітьми, із захопленням дивилися на нагороди на лацканах його піджака. А їх було немало: медалі
– «За звільнення Кавказу»,
«За оборону Сталінграда»,
«За взяття Кенігсберга», «За
Перемогу над Німеччиною
в Великій Вітчизняній Війні
1941-1945 років», «Тридцять
років перемоги в Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», «За трудову доблесть»,
«За доблесну працю»; ордени – Орден Леніна, Орден
Жовтневої революції, Знак
Д.О. Стрижебик (сидить) з родиною пошани, Орден Вітчизняної
війни II ст.
почав трудову діяльність в кол- 1944 року – Третій Білоруський
Людина-воїн, захисник рідгоспі «Шлях до культури».
фронт, 90 окремий батальйон ної землі, людина-трудівник на
Червень 1941 року. Страшне зв’язку».
своїй землі Стрижобик Дмитро
слово «війна» котилось селом.
Дмитро Олексійович брав Олексійович. Його нащадки,
І вже в липні 1941 року юнак участь у звільненні Білорусії, віддаючи шану батькові, дідупрацює на будівництві оборони Литви, Східної Пруссії, м. Ке- севі і прадідусеві, пишаються
країни. В січні 1942 року був нігсберг. Після перемоги 9.05. ним, памятають його подвиг
призваний до лав Армії, став 1945 року продовжив військову і розуміють, як виборювався
курсантом 19 окремого запас- службу в Німеччині до черв- мир у Другій Світовій війні. І
ного полку зв’язку, 10 липня ня 1946 року. З 8 червня 1946 в цей священний день – День
1942 року прийняв присягу, Стрижебик Д.О. – єфрейтор Перемоги – хай приймають
ставши рядовим 1017 окремої 106 окремого полку зв’язку в щирі вітання ветерани Другої
роти зв’язку. Воював на Пів- м. Ростов-на-Дону. І тільки у Світової війни, нащадки, що
нічному Кавказі. 3 грудня 1942 квітні 1947 року молодий чоло- продовжують їх справу. З Днем
року пізнав жорстоку битву за вік був демобілізований.
Перемоги!
Сталінград. «Це була страшна
Почалась трудова діяльбитва! – згадує ветеран. – Ми ність. Спочатку працював на
Н. ГЕТЬМАНЦЕВА,
билися за кожний метр землі. рядових роботах колгоспу
голова первинної ветеранської
Билися і вірили в перемогу».
«Шлях до культури», а з лютоорганізації села Олексіївка,
Дійсно, сила воїна-визво- го 1948 року очолив виробничу
позаштатний кореспондент.

Прийміть найщиріші вітання з 74-тою річницею Великої
Перемоги!
Цей дійсно святий день завжди
викликає почуття світлої радості,
безмежної гордості за наш народ
та гіркий сум водночас. Знаючи,
якою великою ціною завойовано
нашу Перемогу, ми схиляю голову
перед священною пам’яттю загиблих. Так багато вже сказане про
Другу Світову війну, про подвиг
наших мужніх бійців, що, здається, й додати нічого. Ми пам’ятаємо! Ми пишаємось! Ми будемо
берегти цю священну пам'ять
завжди!
Висловлюємо свою безмежну
вдячність усім, хто тяжкою ратною працею наближав довгоочікуваний день визволення та кував
перемогу в тилу. Низький уклін
вам за це! За те, що не здавалися,
не падали духом, за те, що долали
біль, проливали кров заради майбутнього, заради завтрашнього
дня.
Щиросердно бажаємо вам міцного здоров’я, добра й благополуччя. Нехай в ваших домівках
завжди панують мир, спокій та
достаток!
М. ТИХОНОВА.

В цей день цвітуть салюти
І чути дзвін пісень,
Не дай нам, Бог, забути
Який сьогодні день!
Не дай нам, Бог, забути
Про цей травневий день!
Страшні чотири роки
Ми йшли до цього дня,
Всі муки і тривоги
Ми випили до дна.
Крізь муки і тривоги
Ми йшли чотири роки,
Ми йшли до перемоги,
А з нами йшла весна.
В цей день оркестри грають
На радість дітворі,
І знову серце крають
Мелодії старі.
І сиві ветерани,
Згадавши ту війну,
В цей день кладуть тюльпани
До Вічного вогню.
Сплять мільйони загиблих в окопах, Це моєї країни сини.
Де була б ти сьогодні, Європа?
Де була б ти, якби не вони?
Перемога, свята Перемога!
Свято миру, свободи й весни!
Наталья БУЧИНСЬКА.
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Судьба жительницы села Райгородка Марии Егоровны Бублик
похожа на тысячи женских судеб
военного времени. Похожа и в
то же время – уникальна. Каждый проходил через жестокие
испытания, посланные судьбой,
по-разному. По-разному чувствовал… По-разному воспринимал.
По-разному переживал. Объединяет эти судьбы то, что исковерканы жестокой кровопролитной
войной. Они не совершали военных подвигов. Но то что им пришлось пережить за долгие четыре
с лишним года, за то, что они
совершили в тылу – не измерить
никакой мерой их подвиг. Они
работали за двоих: пахали, сеяли,
растили и поднимали своих детей.
На своих хрупких плечах держали весь тыл: кормили, обували,
одевали весь фронт и приближали
долгожданный День Победы.
Счастливая молодая семья Федора и Марии Бублик… Парой
любовалось все село на Николаевщине (до войны жили там):
красивые, дружные, любящие
друг друга, они прожить друг
без друга не могли ни минуты. А
сколько радости и счастья было,
когда на свет в 1935 году появился первенец Володя! Очередное
доброе известие от «аиста» семья
получила в 1937 году – родился
второй сыночек Сашенька. В 1940
году абсолютное счастье подарил
своим появлением на свет младшенький – Коленька. Отец души
не чаял в своих сыновьях, с любовью называя их «мои три танкиста». Он играл им на гармошке.
Ах, как здорово играл он гармошке. Самым знатным гармонистом на селе был! Обещал сыновьям: «Вырастите, обязательно
выучу вас играть!». Казалось бы,
жить да радоваться, работать, деток растить. Но война перечеркнула все планы, все надежды.
Уходя на войну, крепко обни-

Впервые идея празднования
Дня медсестер была высказана
в 1953 году, в столетнюю годовщину создания первой в мире
службы милосердия. В 1853 году,
в самом начале Крымской войны,
англичанка Флоренс Найтингейл
организовала специальную медицинскую добровольную службу. Медсестры оказывали
первую помощь непосредственно на линии фронта,
практически каждую минуту рискуя собственной
жизнь. В этой службе было
много и русских медсестер
и монахинь.
В первый раз неофициально праздник отмечали
в 1965 году. Но официальный статус он приобрел
только в 1974 году. Фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, но
только в январе 1974 года
Международным советом
медицинских сестер, в который входит 141 страна,
было принято официальное
решение праздновать 12
мая, в честь дня рождения
Флоренс Найтингейл.
Международный день медсестры отмечает весь средний
медицинский персонал поликлиник, больниц и других учреждений здравоохранения, а также

мая любимую, он наказывал ей:
«Береги сыновей, наших трех
танкистов. Вернусь, научу играть
их на гармони».
С расставанием дни стали
темнее. Тяжело было бойцу на
полях сражений. Грохот взрывов.
Кровь. Смерть. Ничего хорошего
нет в войне. Только зло. Тяжело
было и его супруге. Одной с тремя маленькими детьми. Силы
придавала только просьба супруга: беречь детей. Бросая взгляд
на гармошку, что оставил Федор
дома, она четко представляла
картину, как она надеялась, ближайшего будущего: любимый супруг сидит во дворе на лавочке и
учит сыновей музыкальному искусству, а она стоит в сторонке и напевает свою любимую песню… Надежда
на будущее счастье, скорое
окончание войны и возвращение супруга делала ее
сильнее. Она справится со
всем. Ради детей. Ради любимого.
В холодных окопах Федору часто снился дом. Как
же он хотел хоть на минутку ступить на родной порог,
обнять свою Марьюшку,
расцеловать
ребятишек.
Только этому не суждено
было случиться. Никогда.
Голова
закружилась.
Сердце билось с такой скоростью, что, казалось, просто вырвется из груди. Глаза застилала черная пелена.
Мария держала в руках
письмо с фронта. Точнее,
не письмо, а извещение,
в котором было сказано, что ее
супруг Бублик Федор Петрович
пропал без вести…
«Пропал без вести – не погиб,
- говорила Мария. – Вот увидите, он вернется». Она была полностью в этом уверена. И ждала
его всю жизнь. Она не ослуша-

студенты и преподавательский
состав медицинских колледжей
и ВУЗов во многих странах мира.
Сложно себе представить
нашу медицину без медицинской
сестры. Медсестры составляют
самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной прак-

тике большая доля медицинских
услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. Людям этой профессии присущи
самые гуманные, человеческие

лась супруга: сыновей уберегла,
воспитала хорошими людьми,
помогла получить образование.
Проработав всю жизнь на ферме дояркой, она всегда находила
время на то, чтобы дать детям
максимум материнской любви и
заботы. Заменяя отца, она старалась быть достаточно строгой, но
и справедливой с ними. А они
росли настоящими помощниками. Да и на гармошке они научились играть. Сами. Представляя,
что отец рядом, и это он помогает
им разобраться со всем.
Выросли сыновья. Встретили настоящую любовь, создали крепкие семьи. Избранница
старшего сына Владимира – ар-
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Солнышко только-только забрезжило за горизонтом, а Мария
Бублик уже на ногах. Приготовила нехитрый завтрак своим сынишкам и уже торопится на ферму, к своим буренкам. По дороге
напевает свою любимую песню «Что стоишь, качаясь, тонкая
рябина». На глаза наворачивается непрошенная слеза. Ох, как не
просто одной растить трех сыновей! Как не просто пережить с
ними войну. Не просто побороть отчаяние. Не просто пережить
потерю любимого мужа. «А вдруг вернется? Ведь никто ж его
мертвым не видел…».

традиция – каждое 9 мая все
они (двое жили не в Райгородке) приезжали в родное село.
Обязательно возлагали цветы
к Братской могиле, принимали
участие в праздничном концер-

отца, играла любимые мелодии,
в том числе, и мамину песню
«Что стоишь, качаясь…». Семья
и вправду - очень дружная. Не
было среди сыновей и их жен никогда ни зависти, ни ссор, только
мир, взаимопонимание
и доброта. Этому учила
мама. Об этом мечтал
отец.
Бывало, у Марии
спрашивали: «Почему
бы тебе замуж не выйти?
Парням отец нужен. Да
и тебе бы легче было».
Ее ответ всегда был
неизменным: «У наших
сыновей есть отец. И
Федора я никогда не предам». Вот так любовь к
своему мужу и верность
ему она пронесла через
всю жизнь. «Все ждала
– вернется, может, через
годы сердца зов услышит. Все ждала – вернется, стройный да пригожий, сыновей обнимет,
на него похожих…».
Мария Егоровна Бублик с сыновями Николаем и Александром.
Время летит неумолимо. Нет в живых уже и
тистичная талантливая Тама- те – пели, играли, начиная каж- Марии Бублик. Но дети, внуки и
ра, супругой Александра стала дое свое выступление с аккордов правнуки продолжают генеаломилая девушка Неля, Николай «Три танкиста» - как называл гическое древо солдата, пропавженился на доброй и спокой- их отец. А после торопились на шего без вести на поле боя, и его
ной девушке Анне (кстати, жены Горшковку, к любимой мамочке. верной супруги, храня память об
братьев всегда жили дружно как За праздничным столом большая их любви, мужестве и стойкости.
сестры). Уже сами стали отца- дружная семья вспоминала не
М. ТИХОНОВА.
ми. Но неизменной оставалась вернувшегося с полей сражений
Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается 12 мая под эгидой Международного Совета медсестер. Профессия сестры милосердия – одна из самых гуманных и полезных обществу. Верно, говорят, что успешное лечение и быстрая реабилитация пациентов чуть ли не на
50% зависит от правильного ухода. И невозможно поспорить с тем, что во все времена теплые,
заботливые, нежные руки медсестричек сохраняли здоровье и даже спасали жизни миллионам пациентам.
качества: доброта, отзывчивость, работы в КНП «Новоайдарский врачей на своих территориях, а
сопереживание и возможность ЦПМСП» является главная меди- это: Денежниковская АСВ – Арподарить человеку надежду на цинская сестра Антонова Елена темова Елена Васильевна; Райгоспасение. Поэтому сегодня есть Николаевна, имеющая высшую родская АСВ Маляренко Наталья
повод еще раз поблагодарить и аттестационную категорию и ко- Леодиновна.
торая является по сути заХотелось бы выразить сломестителем главного врача ва благодарности сотрудникам
по сестринской службе, Счастьенской АСВ детской конобладает высокими ор- сультации - Луганской Юлии
ганизаторскими способ- Станиславовне и Гувжинской
ностями,
контролирует Александре Николаевне, которые
всю сестринскую работу вместе с одним педиатром обслуначиная от инструктажа живают 1704 человека детского
молодых специалистов, населения.
поступающих на работу,
Достижением Центра являетпроведения тренингов с ся создание лаборатории на базе
участием международных центральной амбулатории, где
организаций, осуществ- будет работать подготовленный
ляет входной контроль специалист-лаборант – Курочка
медикаментов для неот- Марина Александровна.
ложной помощи, гумаВ преддверии профессиональнитарных поставок, кон- ного празника хочется выразить
тролирует периодичность слова благодарности всем медиобучения
медицинских цинским сестрам и фельдшерам
сестер на курсах повыше- района и пожелать всем крепкого
ния квалификации и свое- здоровья, милосердия, успехов в
временое
прохождение их нелегком труде.
аттестации, выполнение
должностных инструкций.
Администрация КНП «Нопоздравить
представительниц
Сегодня в условиях реформи- воайдарский ЦПМСП» поздраводной из самых гуманных профессий - медицинских сестер - с рования первичного звена мед- ляет всех медицинских сестер
сестры закрывают работу пол- и фельдшеров с профессиональпраздником.
Организатором сестринской ностью при отсутствии семейных ным праздником!
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Наприкінці квітня в Сєвєродонецьку проходив обласний оглядконкурс вокальних ансамблів та хорових колективів серед шкіл
естетичного виховання.

Конкурс проводиться щорічно.
Його метою є: популяризація дитячого вокально-хорового мистецтва,
кращих зразків класичної музики,
творів українських та зарубіжних
композиторів; підтримка різноманітних форм та популяризація
кращих зразків вокального виконавства; встановлення творчих
контактів, зміцнення зв’язків із
творчими колективами та їх керівниками, вдосконалення виконавської майстерності; обмін досвідом
та творчими досягненнями початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів області у напрямку вокально-хорового мистецтва.
Серед завдань конкурсу: виховання у підростаючого покоління поваги та любові до кращих
зразків вокальної ансамблевої та
хорової музики українських та за-

рубіжних композиторів; виявлення
та підтримка обдарованих дітей
та молоді, сприяння розкриттю
їх
індивідуальності;
формування творчого
потенціалу підростаючого покоління; формування національної,
громадянської самосвідомості молоді засобами мистецтва; пошук
нових форм і методів
роботи з творчою обдарованою молоддю.
Відразу
ділимося
приємною новиною:
в номінації «Вокальні
ансамблі великого складу» призове четверте
місце посів вокальний
ансамбль Новоайдарської дитячої
школи мистецтв.
Підготовка до конкурсу велась

ретельно та наполегливо. За правилами в номінації «Вокальні ансамблі» старша вікова категорія
повинна виконати два різнохарактерних твори, один з яких обов’язково українського автора. Тож
учасники ансамблю підготували до
конкурсу два твори: «Заря лениво
догорает» (сл. Семена Надсона,
муз. Цезаря Кюі), «Діти України» (слова та музика Володимира
Куртяк).

дження; художній рівень репертуару; виконавська майстерність
(техніка, культура звуку); розкриття художнього образу (глибина відтворення музичного змісту творів,
сценічна поведінка). Ансамбль
Новоайдарської дитячої школи
мистецтв продемонстрував високий рівень за кожним з цих критеріїв і прийшовся до душі кожному
члену поважного журі.
Належну підготовку колективу,

Члени журі оцінювали виступи
ансамблів за наступними критеріями: інтонаційний та ансамблевий
стрій; якість музичного супрово-

яка привела до досить непоганого
четвертого місця, показали керівник ансамблю Валентина Іванівна
Зверхановська та концертмейстер

Тетяна Михайлівна Жданова.
Змогли здобути перемогу над
найбільшим ворогом артистів –
хвилюванням – та відмінно виступили чарівні, наполегливі та
талановиті учасники ансамблю:
Поліна Буйлова, Світлана Скрипник, Анастасія Приказчикова,
Тетяна Антонова, Аліна Пігуль,
Катерина Сидоренко, Христина
Магдич, Інна Рижкова, Наталія
Гоцман, Володимир Михайлюк та
Анастасія Шилова.
Співаючи на три голоси, вони тонко передавали настрій своїх
композицій, милозвучність та ніжність мелодій та глибокий сенс
пісень. Це дійсно було
красиве видовище та
гідний
конкурсний
виступ.
Вітаємо колектив з
черговим досягненням
на музичному олімпі.
На вас ще чекає багато
конкурсів та перемог.
Будьте такі ж наполегливі, працьовиті та цілеспрямовані! Успіхів
вам!
М. ТИХОНОВА.

глибиною та красою. Із задоволенням всі милувалися роботами досвідчених художників Володимира Івановича Кравченка
(смт. Новоайдар), Олександра
Івановича Ткаченка (смт. Новоайдар), а також юних талантів:
Анастасії Московченко (Дитяча школа мистецтв смт. Новоайдар), Марії Шереметьєвої,
Вікторії Колбіної, Олесі Руднєвої, Вікторії Тюріної, Катерини
Цюпки, Поліни Педько, Вікто-

для фестивалю надав майстер з
с. Кримське Володимир Іванович Карнаухов.
Вражали красою сукні, які
власноруч зшила Вікторина Василівна Лукашова.
Не залишились осторонь
фестивалю й співробітники
Новоайдарської районної бібліотеки. На виставці «Бібліотека - простір творчості» було
представлено багато цікавинок.
Наприклад, роботи за темою

рії Калгіної, Анастасії Гарноги
(Школа мистецтв естетичного
виховання м. Щастя).
Декупаж та печворк – в цих
техніках ідеально працює майстриня Надія Андріївна Зозуля
(Новоайдар).
Щиру любов до рідної землі
можна побачити в фотороботах професійного фотографа з
Новоайдару Миколи Івановича Литвиненка. Фото картини
«Рідні краєвиди» не залишили
байдужими нікого, змусивши
уважніше придивитися до краси рідного краю, яка нас оточує,
але часом ми її просто не помічаємо.
Панно на козацьку тематику
- це яскрава робота талановитої
рукодільниці з села Бахмутівка
Ольги Анатоліївни Болдиревої,
виконана з солоного тіста.
Привертали увагу гарні та неповторні гіпсові скульптури, які

«Актуальне мистецтво в бібліотеці: Айрисфолдінг». Це – модна техніка рукоділля с незвичними ефектами.
Book art - друге життя книги.
Привертали увагу традиційні
книжкові саморобки юних користувачів бібліотек району.
Візитівкою та окрасою районної бібліотеки стала «Газетниця», або, як відвідувачі її назвали, «Королева книг», з роллю
якої відмінно впоралась бібліотекар Світлана Проніна.
За допомогою назв відомих
книг був створений годинник,
як символ вічного життя літературних творів.
Як бачите, Новоайдарщина –
напрочуд талановита! Стільки
чудових майстрів вражають нас
своїми талантами! Як же ними
не захоплюватися? Ви – неймовірні!
М. ТИХОНОВА.

Незабутнє враження справила на всіх виставка неймовірних робіт майстрів декоративноужиткового мистецтва Новоайдарщини, яка зустрічала всіх на обласному фестивалі «Луганщина
– світанок України».

Співробітники Новоайдарського районного краєзнавчого
музею ретельно підготувалися
до цієї події, представили вражаючу кількість робіт як вже
давно відомих майстрів, так і
відкривши нові імена. Загалом
32 майстри надали свої роботи
для оформлення виставки (а це,
тільки уявіть, більше 100 різноманітних поробок!). З деякими майстрами відвідувачі мали
змогу поспілкуватися особисто,
дізнатися про те, що їх надихає,
як їм вдається творити такі шедеври…
Тож, вважаємо, слід і нам
згадати всіх «чарівників» вишивання, малювання, різьблення та
ін., які прославляли рідний край
своїми талантами та вміннями.
Техніка ковальства була представлена роботами Євгена Колесникова з Новоайдару. Серед
робіт мангал у вигляді корабля,
фантазійні підсвічники та підставка під квіти. Все це, звичайно, викликало непідробне
захоплення тих, хто завітав на
фестиваль.
Вже протягом багатьох років
не має рівних у різьбленні по
дереву народний майстер з села
Гречишкіне Олександр Іванович
Романенко. Жодну значущу виставку або фестиваль неможливо уявити без його участі. Ось і
цього разу його неймовірні каз-

кові сови та байбаки посіли своє
почесне місце. Представляла
майстра його дружина та натхненниця Ольга Іванівна.
Новоайдарщина
славиться
своїми талановитими вишивальницями. Скільки таланту, терпіння треба мати, щоб вишити
неймовірні візерунки! Тільки з
добрими думками та чистими
помислами творять наші славні
майстрині Алла Анатоліївна Сорокіна (с. Михайлівка; вишивка
хрестиком, відтворення музейного рушника 19 сторіччя), Тетяна
Костянтинівна Іконнікова (смт.
Новоайдар; вишивка хрестиком,
макраме. До того ж майстриня
й гачком чудово в’яже), Тетяна
Петрівна Пивоварова (с. Смо-

лянинове, вишивка хрестиком
рушників святкових), Людмила Володимирівна Гапонова
(с. Олексіївка, вишивка хрестиком рушників, картин), Інна Василівна Шейкаш (с. Райгородка,
вишивка хрестиком сорочок чоловічої та жіночої за місцевими
зразками), Віра Митрофанівна
Лебедєва (смт. Новоайдар, вишивка рушників гладдю), Валентина Пилипівна Качмарчик
(смт. Новоайдар, вишита бісером
картина), Ольга Анатоліївна Коваленко (с. Райгородка, вишивка
хрестиком сорочок, рушників,
фартухів), Лідія Андріївна Шаповалова (с. Михайлівка, вишиті
гладдю та паєтками рушники).
Чудові ляльки – це витвір мистецтва співаківської майстрині
Наталії Миколаївни Антонової.
До речі, ляльки були тут найрізноманітніші – з кукурудзяного
листя, з сіна, ляльки-мотанки.
Панно, вишите стрічками, теж
прикрашало виставку. Це – робота майстрині Раїси Леонідівни
Калашникової з Новоайдару.
Бісероплетінням відоме на
весь район та за його межами
село Денежникове. Ікону та панно, виконані в цій техніці, представила талановита Віра Миколаївна Руденко, а картини – її
учениця Ксенія Євдокимова.
Не можна відвести погляду
від картин, які вражали своєю

«ВІСНИК

Нещодавно в місті Києві відбулася Десята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та Дев’ята Міжнародна виставка
освіти за кордоном «World Edu». Проходили виставки у Київському
Палаці дітей та юнацтва. Захід зібрав педагогів з усієї країни. Виставку супроводжувала змістовна тематична програма, яка включала конференції, презентації, семінари, круглі столи, майстеркласи, воркшопи, відкриті уроки, панельні дискусії тощо.

Участь
у
вищезазначених заходах взяли представники секретаріату Комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти, керівники,
провідні фахівці і науковці
Міністерства освіти і науки
України, Національної академії
педагогічних наук України,
Державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту
освіти», педагогічні працівники
та представники закордонних
закладів освіти, міжнародні представництва, виробники і постачальники засобів навчання.
Гідно
була
представлена на виставці професійна
(професійно-технічна) освіта Лу-

Наталія Володимирівна з радістю
поділилась з нами своїми враженнями від участі у цьому заході.
– В травні 2018 року наш
ліцей взяв участь в обласному
«Вернісажі професій». Представляли ми професію лаборанта і проводили відповідний
майстер-клас. Все пройшло «на
відмінно», дуже цікаво. Тож мені
було довірено честь бути у складі
делегації області та представляти ліцей з майстер-класом на
міжнародній виставці «Сучасні
заклади освіти».
Звичайно, хвилювалась. Та це
не стало перешкодою для вдалого проведення майстер-класу. У
павільйоні виставки від закладів

ганщини. У заході взяли участь
загалом 18 закладів та установ
П(ПТ)О області, серед яких і Новоайдарський професійний аграрний ліцей. Представляла рідний
навчальний заклад майстер виробничого навчання з професії «Лаборант хіміко-бактеріологічного
аналізу» Н.В. Махарашвілі. Тож

П(ПТ)О я провела майстер-клас
«Хіміко-бактеріологічний аналіз
меду. Органолептичний аналіз
ковбасних виробів (домашня
лабораторія). Як вибрати якісний
продукт». Повчитися тому, як
самостійно обрати якісний продукт, зібралося чимало бажаючих. Були родини і з діточками.

І це, гадаю, дуже важливо, адже
часто діти та молодь просто не
вміють обирати товари, віддаючи
перевагу найдорожчому, не звертаючи увагу на якість та користь.
Паралельно з майстер-класом
ми пригощали відвідувачів медом
та запашним чаєм. Незвичайним,
до речі. Неймовірно гарну «Ляльку-травницю» зробила наш
майстер з професії «Кравець» Людмила Миколаївна
Борисова. Цю ляльку ми
ставили на самовар та заварювали справжній духмяний
трав’яний чай. З якісним
медом – чи не найкраще
пригощання, і корисне, і
смачне. На майстер-класі
ми проводили аналіз трьох
сортів меду (з акації, соняшника та різнотрав’я) та трьох
сортів вареної ковбаси (МК
«Салтівський», «Глобіно»
та «Роганський»). Так, часу
пішло досить багато: тільки
один майстер-клас з меду
тривав 2,5 години, але задоволення від виконаної роботи
– неможливо описати словами.
Сама побачила не так багато,
бо практично весь день була зайнята на своїй локації,
але все ж таки є учасники та їхні вироби, які
не залишили байдужими. Це чудові костюми
від учнів та викладачів
Одеського ліцею та Галицького коледжу, майстер-класи «ШОКО БУМ
«Веселкові кейк-попси»
(«Луганський
центр
профе сійно-технічної
освіти державної служби
зайнятості»); «Коктейльний калейдоскоп» (Вище
професійне училище №
92 м. Сєвєродонецька);
«Демонстрація фізичних
явищ, які викликаються за допомогою генератора надвисокої змінної напруги високої частоти» (Вище
професійне училище № 94);«Виготовлення декоративної композиції
у форматі 3-D» («Сєвєродонецькій
професійний будівельний ліцей»)
та багато іншого.
Директор
Навчально-методичного центру професійно-
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технічної освіти у Луганській
області В.І. Артюшенко всіляко
нас підтримував та допомагав, а також взяв участь у
науково-практичній конференції
«Стандартизація
професійної
освіти в умовах ринку праці».
За підсумками можу сказати, що відвідувачі виставки були

вона з натуральних продуктів. До
речі, коли ми проводили аналіз на
майстер-класі, найякіснішою виявилася ковбаса «Глобіно», хоча
цінова політика була середня.
А що ж з медом? Як зауважує,
Н.В. Махарашвілі, цієї пори року,
коли мед минулорічного збору, то
він має бути кристалізований (є

вражені здобутками педагогів
та високим рівнем професійної
майстерності, який вони виявили під час проведення майстеркласів. Дуже сподобався роздатковий матеріал від Луганщини
(інформацію про Новоайдарський
ПАЛ підготувала Ю.Р. Полтавська).
Звичайно,
ми
попросили Наталію Володимирівну
поділитися з нашими читачами
порадами щодо вибору якісного
меду та вареної ковбаси. Тож,
що стосується вареної ковбаси,
Наталія Володимирівна в першу чергу радить звернути увагу на цінову політику: хороша
ковбаса не може коштувати дешевше м’яса; наступним кроком
– звертаємо увагу на колір: він
не повинен бути яскравим (це
свідчить про велику кількість
барвників); смакові якості – забагато спецій та приправ - виробник
намагається приховати неякісний
фарш тощо…
- А взагалі перевірити якість
ковбаси можна просто на пательні,
- говорить експерт-лаборант. –
Якщо на гарячій пательні ковбаса
не прилипає та не горить, значить,

тільки кілька певних сортів, які
не кристалізуються взагалі). Також, обираючи мед, треба бути
пильними та звертати увагу на
консистенцію. Якщо він, наприклад, тягнеться як нуга, це ознака того, що в нього додали крохмаль. Також перевірити більш
детально мед можна вдома, в так
званій домашній лабораторії. Для
аналізу використовують розчин
тонину. Додавши його до певної
кількості меду за реакцією можна зрозуміти: перед нами чистий продукт чи з додаванням
цукру, крохмалю та ін. – Я вважаю, що такі заходи сприяють
відродженню професійної освіти
в Україні, зближують з колегами
з різних куточків Батьківщини,
допомагають рости професійно, впевнена Н.В. Махарашвілі.
За участь у виставці та проведення майстер-класу на високому професійному рівні
Н.В. Махарашвілі нагороджена
іменним сертифікатом.
Щиро вітаємо колектив Новоайдарського ПАЛ з успішним виступом та зичимо нових звершень
у педагогічній діяльності!
М. ТИХОНОВА.

Чотирнадцятий рік поспіль Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» організовує
благодійну акцію «Серце до серця».
В рамках месячника
военно-патриотической работы, посвященного 74-й годовщине Дня Победы над
нацизмом во Второй
Мировой войне, который проводится с 9
апреля по 9 мая 2019
года, в Новоайдарском
спортивно-техническом клубе Общества
содействия обороне
Украины были организованы соревнования
по стрельбе из пневматического оружия.
В
соревнованиях приняли участие сотрудники Оборонного общества – А.И. Иванова,
Н.В. Кольченко, А.В. Гадяцкий, М.В. Шопин, Л.И. Дмитриева, Я.Н. Яким, а
также активисты и слушатели курсов по подготовке водителей транспортных
средств – Л.М. Ткаченко, Е.А. Гречишкина, Э.В. Виноградова, Н.А. Русинова,
А.Б. Сороковенко и О.В. Тавруева.
В начале мероприятия к присутствующим с пожеланиями крепкого здоровья и успехов во всех жизненных начинаниях, а также со своим поздравительным словом обратился голова Новоайдарского СТК ОСОУ В.Н. Сазонов.
Подобные мероприятия позволяют участникам совершенствовать свои
навыки в пулевой стрельбе, развить меткость и с пользой провести время.
В. САЗОНОВ.

В цьому році вона під гаслом «Дитяче серденько, живи!», з метою збирання коштів для
придбання кардіологічного медичного обладнання у дитячі лікарні України тривала з 1 квітня по
30 квітня 2019 року.
Колектив Новоайдарського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на
чолі з директором Н.Магдич спільно з районним
Товаристом Червоного Хреста (керівник Н. Позднякова) залучились до цієї акції. Волонтери Антон Копанєв, студент педагогічного університету
імені Тараса Шевченка, та Тамара Василенко,

учениця Новоайдарського аграрного ліцею,
збирали кошти серед підприємств, організацій,
та мешканців Новоайдару. Трьохізбенська та
Бахмутівська школи, Щастинська санаторна
школа-інтернат також долучились до акції.
В минулому році під час проведення цієї акції
було зібрано 1500 грн., в цьому році – 3050 грн.
В 2018 році Луганська область зібрала 44 076
тис. грн. Сподіваємось, що в 2019 році в області,
як і у нас в районі, зберуть вдвічі більше коштів.
Новоайдарський РЦСССДМ.
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У зв’язку з частими випадками
загибелі бджіл через порушення
регламентів застосування пестицидів, та з метою запобігання таких випадків, слід приділити особливу увагу дотриманню вимог
законодавства при обробітках інсектицидами медоносних рослин.
При проведенні захисних заходів
цих культур необхідно застосовувати виключно препарати, дозволені до використання в Україні,
рекомендовані для цих культур у
рекомендованих нормах внесення.
Відповідно до ст.37 Закону
України «Про бджільництво»,
фізичні та юридичні особи, які
застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше ніж
за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на
відстані до десяти кілометрів від
оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки,
назва препарату, ступінь і строк дії
токсичності препарату. На тарних

етикетках пестицидів і агрохімікатів в обов’язковому порядку
повинні бути указані номери державної реєстрації цих засобів, а
також інформація про клас небезпечності для бджіл («небезпечний
для бджіл» або «безпечний для
бджіл»).
Разом з тим, необхідно
враховувати, що відповідно до ст.13 вищевказаного закону, кожна пасіка підлягає реєстрації
за місцем проживання
фізичної особи або за
місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом, у
місцевих державних адміністраціях або сільських,
селищних, міських радах
у порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади.
Неповідомлення (приховування) або надання неправдивої інформації про виникнення загрози
бджолам при застосуванні засобів
захисту рослин, а також порушен-

Головне управління Держпродспоживслужби звертає Вашу увагу на необхідності суворого дотримання регламентів застосування пестицидів при проведенні заходів по захисту рослин від шкідливих
організмів.
ня технології вирощування рослин у народному господарстві» (ДСан- винна забезпечувати працюючих
сільськогосподарського та іншого ПіН 8.8.1.2.001-98) до всіх видів із пестицидами засобами індивіпризначення, що призвело до по- робіт, пов'язаних із застосуванням дуального захисту, спецодягом.
гіршення умов у ареалах розселен- пестицидів, робітники повинні доВиконання авіаційних робіт по
ня бджіл, є порушенням законо- пускатися по наряду при наявності застосуванню пестицидів у сільдавства відповідно до ст.38 Закону посвідчення про спеціальну підго- ському і лісовому господарстві
України «Про бджільництво», що товку та медичної книжки вста- повинно здійснюватися у відпотягне за собою дисциплінарну, ад- новленого зразка на право робіт з відності до вимог "Державних
пестицидами. Всі роботи з санітарних правил авіаційного
пестицидами і протруєним застосування пестицидів і агрохінасіннєвим
матеріалом мікатів у народному господарстві
обов'язково реєструються України", ДСП 382-96, затверв спеціальних журналах.
джених наказом МОЗ України від
Всі роботи з пестицида- 18.12.96 р. № 382.
ми слід проводити в ранні
Дотримання вимог законодавранкові (до 10) і вечірні ства, регламентів застосування
години при мінімальних пестицидів суб'єктами господависхідних
повітряних рювання при здійсненні захисних
потоках. Як виняток, до- заходів забезпечить недопущення
пускається
проведення пошкодження сільськогосподаробробок у денні години у ських рослин, погіршення їх стану
похмурі і прохолодні дні та забруднення продукції рослинз температурою навко- ного походження і довкілля засоміністративну, цивільно-правову лишнього повітря нижче +10˚С. бами захисту рослин.
або кримінальну відповідальність Обприскування вентиляторними і
В. КОМАРНИЦЬКА,
згідно з законодавствомУкраїни.
штанговими обприскувачами доголовний спеціаліст УправКрім того, нагадуємо, що від- пускається при швидкості вітру
ління фітосанітарної безпеки
повідно до Державних санітарних до 3 м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с
ГУ Держпродспоживслужби
правил «Транспортування, збері- (крупнокрапельне).
Новоайдарського району
гання та застосування пестицидів
Адміністрація господарства пов Луганській обл.

Міністерством освіти і науки
України та Українським центром
оцінювання якості освіти створено
додаткові умови реєстрації та участі
таких громадян у зовнішньому незалежному оцінюванні.
Особи, які мешкають на тимчасово окупованій території
Автономної Республіки Крим,
міста Севастополь або на території
Донецької та Луганської областей,
де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, зможуть зареєструватися
для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні з 03 до 20 травня
2019 року (для участі в додатковій
сесії).

Додаткову сесію зовнішнього
незалежного оцінювання буде
проведено з 26 червня до 12 липня
2019 року.
Лише громадяни з неконтрольованих територій, які не мають
можливості відправити документи
для реєстрації поштою, повинні
в установлений строк надіслати
скан-копії фотокартки та інших
необхідних документів на електронну адресу відповідного
регіонального центру.
Якщо особа не може вказати адресу в Україні для отримання поштового повідомлення,
інформація
про
результати
реєстрації надсилається на її елек-

тронну адресу. В такому випадку
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються
в регіональному центрі. Їх можна
забрати в будь-який зручний час
або отримати безпосередньо в
пункті проведення зовнішнього
оцінювання під час проходження
першого тестування.
Щоб
взяти
участь
у
зовнішньому
незалежному
оцінюванні цьогорічним випускникам, які проживають на
непідконтрольних
українській
владі територіях, достатньо бути
зарахованим за будь-якою формою навчання (денна, вечірня,
дистанційна, екстернатна тощо)

у загальноосвітньому закладі на
території України.
Детальніше про порядок отримання документа про повну загальну середню освіту можна ознайомитися на сайті Міністерства
освіти
і
науки
України.
Рекомендації щодо реєстрації для
участі в ЗНО розміщено в розділі
«Процедура реєстрації».
На сайті «Доступна освіта»
громадської організації «Фонд
«Відкрита політика» можна
знайти безкоштовні відеоуроки
з української мови і літератури,
історії України, інших предметів,
перегляд яких не потребує
реєстрації. Крім іншого, тут

розміщено покрокові інструкції
щодо отримання документів про
освіту державного зразка, здобуття вищої освіти за спрощеною процедурою, а також перелік освітніх
програм тощо.
Окрім того, з метою забезпечення доступу до отримання освіти для
абітурієнтів з непідконтрольних
територій Донецької і Луганської
областей, територій вздовж лінії
розмежування та Криму активну
інформаційну кампанію проводить
ГО «Фонд «Відкрита політика».
За інформацією Українського
центру оцінювання якості освіти
loga.gov.ua
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1. Друга світова війна тривала
2194 дні. Воєнні дії відбувалися на
територіях 40 країн світу.
2. Друга світова війна почалася
1 вересня 1939 і тривала до 2 вересня 1945, тобто 6 років і 1 день.
3. У Другій світовій війні брали участь понад 60 країн, у яких
проживало 80 % всього населення
планети.
4. Офіційно Другу світову не
завершено й досі. Росія та Японія
так і не підписали мирний договір.
5. Єдиною країною, яка брала
участь у Другій світовій війні з
перших і до останніх днів, є Велика Британія.
6. Найдовша битва Другої світової війни – Битва за Атлантику:
1939-1945 роки.
7. З 40 тис. осіб, які служили на
підводних човнах під час Другої
світової війни, повернулося лише
10 тис.
8. У березні 1938 року, ще до
початку Другої Світової, Третій
Рейх приєднав до себе Австрійську Республіку. Ця подія відома
як Аншлюс.
9. 23 серпня 1939 року СРСР
підписує з Третім Рейхом договір
про ненапад. За тиждень Рейх за
підтримки СРСР розпочне світову
війну.
10. Радянський Союз вступив
у світову війну за 17 днів після її
початку, атакувавши слідом за Гітлером Польську республіку.
11. 30 листопада 1939 року
СРСР напав на Фінляндію, розпочавши радянсько-фінську війну.
За розв'язання війни СРСР виключено з Ліги Націй, тогочасного
аналогу ООН.
12. 7 грудня 1941 року Японія
раптовим нападом на американську військову базу на Гавайських
островах Перл-Гарбор розпочала
війну проти США.
13. Взимку 1943 року, внаслідок проведеної операції, командос Рейху звільнили з-під варти
заарештованого дуче Беніто Мусоліні й частково повернули йому
владу над Італією.
14. Після капітуляції Франції її

«Майор Вихор»
У 1944 р. Євген Степанович
Березняк (позивний «Голос»)
очолював групу розвідників, яка
діяла у Польщі. У тилу ворога
розвідгрупа діяла 156 днів. Найбільша заслуга – порятунок Кракова від повного знищення. Після
війни Березняк займався педагогічною діяльністю. Був почесним академіком Академії педагогічних наук. У 1965 році відомий
письменник Юліан Семенов на
основі архівних матеріалів про
діяльність розвідгрупи Є. Березняка написав повість «Майор
Вихор», за якою було знято однойменну кінострічку. У 2001 році
Указом Президента України Євгену Степановичу було присвоєно звання Герой України.

Художник Ярема
Микола Петрович Глущенко –
український художник, який першим з усіх розвідників попередив Сталіна про початок Другої
світової війни. 20 років прожив
у Європі, працював під агентурним псевдонімом «Ярема».
Виконав ряд складних завдань

союзниця Британія змушена атакувати французький флот, щоб
той не дістався німцям. Внаслідок атаки загинуло понад тисяча
французьких вояків і декілька
британців.
15. 6 серпня 1945 року на японську Хіросіму, а за три дні на Наґасакі американцями скинуто атомні
бомби. За два дні після того СРСР

писано акт про беззастережну
капітуляцію Японської імперії. Ця
дата вважається кінцем Другої світової війни.
20. За декілька місяців після
перемоги над Німеччиною у 1945
році прем‘єр-міністр Великобританії Вінстон Черчіль програв на
виборах і полишив посаду, на якій
привів Британію до перемоги.

оголосив війну Японії.
16. У 1944 році у Варшаві спалахнуло найбільше за всю війну
повстання проти німців. Радянські
війська зумисно зупинили просування до Варшави, аби надати німцям змогу розправитись із
польськими повстанцями.
17. 22 вересня 1939 року під
час передачі німцями радянській
адміністрації білоруського міста
Берестя проведено спільний військовий парад частин Вермахту й
Червоної Армії.
18. Японський офіцер Онода
Хіроо протягом 30 років воював
проти американців на Філіппінах,
не знаючи про закінчення Другої світової війни й поразку у ній
Японії.
19. 2 вересня о 9:02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» під-

21. Під час Другої світової війни принцеса Єлизавета (нинішня
королева Великобританії) служила
механіком-водієм санітарного автомобіля. Її служба тривала п'ять
місяців.
22. Кількість росіян, що воювали
за Рейх, оцінюється у 400 тис осіб.
Із росіян було сформовано понад 20
військових загонів, частин і підрозділів армії Рейху та його союзників.
23. Генерал Власов, який у складі Радянської Армії командував
обороною Києва та Москви, у 1942
році потрапив у полон і перейшов
на сторону Рейху, де очолив – «Русскую освободительную армию».
24. Президент США Франклін
Рузвельт не дожив менше місяця до
капітуляції Німеччини. Він помер у
квітні 1945 року від крововиливу в
мозок.
25. Після окупації Франції ні-

з добування науково-технічної
інформації оборонного характеру. Радянська розвідка одержала
цілком таємні креслення на 205
видів військової техніки, зокрема
авіаційних моторів для винищувачів.
З 1944 року займався викладацькою діяльністю в Київській
художній школі, отримав звання
професора Київського художнього інституту. М. Глущенко створив понад 10 тисяч картин.

Праведник народів
світу о. Олексій
Олексій Олександрович Глаголєв - протоієрей, священнослужитель під час окупації Києва
разом зі своєю родиною рятував
від знищення київських євреїв.
Він ховав їх у своєму помешканні, а також у будівлях, що належали його парафії. Також він видавав їм свідоцтва про хрещення на
старих бланках, що залишились
з часів його батька. Загалом ним
було видано більше 600 свідоцтв.
У 1992 р. інститут Яд Вашем
(Єрусалим) оголосив про присвоєння почесного звання Праведників народів світу о. Олексію,

його дружині Тетяні Павлівні,
їхній доньці Магдалині. У 2001
р. це звання було присвоєно і синові о. Олексія Миколі, який був
зв’язковим між своїми батьками і
людьми, яких вони рятували.

Прапор над Рейхстагом
Олексій Прокопович Берест
30 квітня о 14-ій годині 25 хвилин разом з сержантом М. Єгоровим і М. Кантарія підняли над
Рейхстагом Прапор Перемоги.
6 травня 2005 року за особисту
мужність і героїзм, виявлені в
Берлінській операції та встановленні Прапора Перемоги над
рейхстагом, Указом Президента
України Олексію Бересту посмертно присвоєно звання Героя
України.

Національний герой
Франції
Василь Васильович Порик —
активний учасник Руху Опору у
Франції в роки Другої світової
війни, командир партизанського загону у Північній Франції.
Народився на Хмельниччині. З
1944 року В. Порик був членом
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мецькими військами за наказом
Гітлера угоду про перемир‘я було
підписано в тому ж вагоні, у якому Німеччина підписала угоду
про закінчення Першої світової
війни, яку Гітлер вважав принизливою.
26. Бразилія довго утримувалась від військових дій, внаслідок чого у країні сформувалося
прислів‘я «скоріше змія почне
палити, аніж бразильский корпус потрапить на війну». І коли у
1944 році бразильці нарешті розпочали бойові дії, символом їхніх
вояків стала кобра із люлькою у
роті.
27. Замість Нагасакі американці планували скинути ядерну
бомбу на місто Кокура. Але пілоти не змогли атакувати Кокуру
через хмарність, і атакували запасну ціль – Нагасакі.
28. План атаки німців на Бельгію, Францію та Нідерланди випадково потрапив до рук бельгійців, коли пілот німецького літака
із повним планом наступу заблукав і сів у Бельгії замість Німеччини.
29. 1-2 березня 1943 року у
відповідь на дії радянських партизан німецькі та угорські підрозділи розстріляли декілька тисяч
мирних мешканців та спалили
майже всі будинки в селі Корюківка на Чернігівщині. Упродовж
3-х днів вони вбили 6700 людей,
спалили 1290 будинків. Таким
чином, було повністю знищене
найбільше поселення в Європі в
рамках каральної операції під час
Другої світової війни.
30. Останній з нацистських
лідерів, Рудольф Гесс, помер у
1987 році у берлінській тюрмі,
де відбував довічне ув’язнення
за вироком Нюрнбергського трибуналу. 93-річного Гесса знайшли
повішеним. Обставини цієї смерті досі не встановлені.
31. Кількість громадян СРСР,
яких призвали на військову службу, - 34,5 мільйони осіб. До 1
липня 1945 у радянських збройних силах залишалося всього 11

мільйонів 400 тисяч вояків. Перша офіційна цифра втрат особового складу була оприлюднена у
1990 році - це 8,6 мільйони осіб.
Нині називають цифру у понад 10
мільйонів осіб. У Німеччині втрати особового складу - 3 мільйони.
32. Перший акт про безумовну
капітуляцію підписали 7 травня
1945 року після 2 години ночі з
німецькою делегацією за присутності представників західних союзників та СРСР у французькому
місті Реймс. Він набув чинності 8
травня після 23 години. На вимогу Сталіна підписання капітуляції
продублювали у зоні, яку зайняла Радянська армія. Це сталося 8
травня у передмісті Берліну Карслхорсті о 22 годині 43 хвилини
за середньоєвропейським часом.
У Москві тоді вже було 9 травня.
33. 80% радянських чоловіків,
що народилися в 1923 році, не пережили Другу світову війну.
34. Японські камікадзе («божественний вітер») були запропоновані 19 жовтня 1944 віце-адміралом Онисі, який намагався
збалансувати технологічну перевагу американських військ.
Близько 2800 льотчиків-камікадзе загинули. Вони потопили 34
американських кораблі, пошкодили 368, вбили 4900 матросів і
поранили 4800 осіб.
35. Чисельність українців у
арміях союзників складала: 6
мільйонів у Червоній армії, 120
тисяч у Війську Польському, 100
тисяч в Українській Повстанській
армії, 80 тисяч в армії Сполучених Штатів Америки, 45 тисяч у
військах Британської імперії, 6
тисяч у військах Франції.
36. 11 квітня 1945 року в'язні
фашистського концтабору Бухенвальд підняли інтернаціональне повстання проти гітлерівців
і вийшли на волю. Відтоді Міжнародний день визволення в'язнів
фашистських концтаборів відзначається 11 квітня.

Центрального комітету радянських військовополонених у
Франції. 22 липня 1944 року під
час виконання бойового завдання В. Порик потрапив у засідку і
був розстріляний гітлерівцями. У
1964 році посмертно присвоєно
звання Героя Радянського Союзу.
Того ж року йому було присоєно
почесний титул «Національний
герой Франції».

Мадонна». До війни працював
художником у Київському театрі
опери та балету, добровольцем
пішов на фронт. Потрапив у полон, втік, дійшов до Німеччини і в
квітні 1945 року в чині лейтенанта опинився в Дрездені. З групою
з п’яти солдатів розшукав місце
поховання картин Дрезденської
галереї і організував їх спасіння
і евакуацію. Після війни повернувся до Києва і під псевдонімом
Леонід Волинський опублікував
ряд книг для юнацтва.

«Повітряний дракон»
Черкащанин Григорій Якимович Кулішенко 1938 року у
складі зведеної групи льотчиків-добровольців прибув для
допомоги китайському народу у
боротьбі з японськими загарбниками. Командував групою радянських льотчиків, яких китайці за
мужність називали «повітряними
драконами». Керував нальотом
на аеропорт Ханькоу 3 жовтня
1939 року, коли добірні японські
ескадрильї були повністю знищені. Загинув у бою. Для китайців
Григорій Кулішенко є народним
героєм.

Волинський
Леонід Наумович Рабинович
– киянин, що врятував 750 картин, серед яких – «Сикстинська

www.armyfm.com.ua
gazeta.ua

Двічі Герой
Амет-Хан Султан
Національний герой кримськотатарського народу. льотчик-ас, учасник Другої світової
війни. 30 червня 1945 року за
успішне проведення 603 бойових
вильотів, збиті особисто 30 літаків противника різних типів і 19
літаків ворога, збитих в групових
боях, удостоєний звання двічі Героя Радянського Союзу. З 1947 до
1971 року — льотчик-випробувач. Заслужений льотчик-випробувач СРСР, єдиний радянський
льотчик, який випробував понад
50 типів літальних апаратів: ним
випробувано в повітрі 107 одиниць техніки.
dsvv.gov.ua
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День Без Диет был провозглашен в 1992 году Мэри Эванс Янг, директором британской группы Diet Breakers, в свое время излечившейся от анорексии. Позже инициативу
поддержали феминистки США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Израиля,
Дании, Бразилии и других стран. Символом праздника была выбрана лента светло-голубого цвета. И вот уже скоро четверть века в разных странах и на всех континентах, от
Америки до Австралии, каждый год 6 мая люди говорят «стоп диетам».

Диетам посвящено огромное количество
книг, а количество самих диет достигает 28
тысяч. Современная диетотерапия берет свое
начало из далекого прошлого. Древние диетологи считали, что вред и польза диет зависят
от индивидуальных особенностей человека.
Организм человека нуждается во всех пищевых продуктах, однако их количество и соотношение должно меняться в зависимости от
конституции, возраста, климата и привычек.
Лечебные диеты применяли практически все
великие врачеватели-Авиценна, Парацельс,
Гиппократ.
Диета является одним из важных методов
лечения при многих заболеваниях. При лечебном питании имеет значение не только правильный подбор продуктов, но и соблюдение
технологии кулинарной обработки, температура потребляемой больным пищи, кратность
и время приема пищи.
Обострения многих заболеваний связаны
с различными нарушениями в питании: нарушения в диете при сахарном диабете приводят
к резкому повышению сахара в крови, к сухости во рту, усилению жажды, прогрессирует
жировая инфильтрация печени и поджелудочной железы; хронического панкреатита после
употребления жирной сметаны, блинов, алкогольных напитков, жареных блюд; повышение
артериального давления у больных, страдающих гипертонической болезнью, наблюдается
при употреблении соленой пищи, назначаемое при этом лечение мало эффективно.
Во всех лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях пользуются
номерной системой диет.
Если обострение заболевания прошло и
больной вернулся к активному образу жизни,
общие принципы диеты не должны меняться:
прежде всего это касается продуктов, исключаемых из питания, но можно расширить
способы кулинарной обработки (тушить, запекать после отваривания), включить овощи
домашнего консервирования. Недостаток
витаминов можно компенсировать готовыми
аптечными формами (гексавит, декамевит,
гентавит и т.д.), отваром шиповника, пшеничных отрубей. Во всех диетах запрещены алкогольные напитки, в индивидуальных случаях
вопрос об их употреблении решает лечащий
врач.
При сочетании у одного больного двух
заболеваний, требующих диетического пи-

Нужно ли лечить мозоли?
Не стоит игнорировать проблему – сама она не решится.
Укоренившийся мозоль будет на
поминать о себе снова и снова,
и заклеивание пластырем ситуацию не изменит. Кроме того,
неправильное лечение или его
полное отсутствие могут привести к заражению, а затем – и к
серьезным осложнениям.
На начальном этапе вылечить
мозоль можно и самостоятельно,
в домашних условиях. А при укоренившемся и загрубевшем образовании вам помогут медики.
Лечение мозолей
и натоптышей с помощью
народных средств
Лимон. Если кожа лишь слегка ороговела, ее можно быстро
размягчить с помощью дольки

тания, назначается питание с соблюдением
принципов обеих диет. Так, при обострении
язвенной болезни у больного с сахарным диабетом, назначается диета N1, но с исключением всех продуктов, противопоказанных при
сахарном диабете.

• Диета №1, №1а, №1б - язвенная болезнь
желудка и 12-перстной кишки
• Диета №2 - хронический гастрит, острые
гастриты, энтериты и колиты, хр. энтероколиты
• Диета №3 - запоры
• Диета №4, №4а, №4б, №4в - заболевания
кишечника с поносами
• Диета №5, №5а - заболевания печени и
желчных путей
• Диета № 6 - подагра, мочекаменная болезнь с образованием камней из солей мочевой
кислоты
• Диета №7, №7а, №7б - острый и хронический нефрит (пиелонефрит, гломерулонефрит)
• Диета №8 - ожирение
• Диета №9 - сахарный диабет
• Диета №10 - заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения
• Диета №11 - туберкулез
• Диета №12 - функциональные заболевания нервной системы
• Диета №13 - острые инфекционные заболевания
• Диета №14 - почечнокаменная болезнь с
отхождением камней, состоящих преимущественно из оксалатов
• Диета №15 - различные заболевания, не
требующие специальных диет.

лимона. Можно лишь смазывать
кожу лимоном (так часто рекомендуют смягчать кожу на коленях и локтях), а для большего
эффекта можно дольку лимона
привязать на ночь к проблемной
зоне.
Алоэ – универсальное средство для смягчения кожи. Также
сок алоэ обладает некоторыми
антисептическими свойствами.
По этим причинам алоэ считается прекрасным фитопрепаратом для размягчения мозолей и
натоптышей. Разрежьте листик
алоэ вдоль, приложите его к проблемному месту и прикрепите с
помощью пластыря или бинта.
Если поступить так на ночь, то
уже к утру вы увидите разительную перемену: кожа размягчится, и вы легко снимите образование, отшелушив его при помощи
пемзы.
Картофель. Сырую картофе-

Протягом багатьох років пухлини шкіри серед злоякісних новоутворень
міцно займають друге рангове місце. По області на даний час на обліку
перебуває майже 3,5 тисячі пацієнтів, яким було встановлено діагноз
раку шкіри і понад чотириста - з діагнозом меланоми. За останні 4 роки
захворюваність на злоякісні новоутворення шкіри та меланому зросла в 1,5
рази.

Основні різновиди раку шкіри - це
базально-клітинний і плоскоклітинний
рак. Найчастіше розвивається на відкритих місцях: верхня частина обличчя, ніс, нижня губа.
Базаліома характеризується виникненням щільного вузлика або групи дрібних вузликів, які формують
бляшку, що піднімається над шкірою.
Через деякий час в центрі ураження
утворюється ерозія або виразка з тонкою скоринкою, по краях якої видно
близько розташовані один до одного
щільні вузлики. Потім внаслідок розпаду виникає болюча виразка з гладким яскраво-червоного кольору дном і
щільними краями, навколо якої з'являються нові щільні вузлики. Поверхня
базаліоми має жовтувато-білий колір,
іноді на її поверхні можуть бути точкові
пігментні вкраплення.
При плоскоклітинному раку на шкірі утворюються гладкі щільні вузлики,
іноді з сосочковими розростаннями
на поверхні, на яких з часом виникає
кратероподібна, іноді болюча виразка
з щільним дном, що кровоточить, вивернутими, що підносяться над поверхнею, краями. Пухлина досить швидко
збільшується, руйнуючи навколишні і
підлеглі тканини, і метастазує.
Поряд з ультрафіолетовим випромінюванням в розвитку раку шкіри велику роль відіграють хімічні канцерогени,
іонізуюча радіація, деякі типи вірусу
папіломи людини. Ці типи раку вражають переважно осіб похилого віку.
Меланома є однією з найбільш злоякісних пухлин людини, що виникає
в будь-якому віці, нерідко у молодих
людей. Часто основою для виникнення
меланоми служать вроджені пігментні
плями - невуси (або родимки), особливо ті, які повторно травмуються. Ще
більш небезпечні меланоми, що розвиваються на тлі придбаних пігментних
плям. Серед факторів ризику - значні
дози ультрафіолетової радіації і сімейна схильність до меланоми. Клінічно
меланома має вигляд щільного пухлиноподібного вузлика інтенсивно чорного кольору. Рідше зустрічаються так
звані безпігментні меланоми рожевого

кольору. Розміри новоутворення різні:
від 0,5 до 2-3 см в діаметрі. Нерідко
пухлина має ерозовану поверхню, що
кровоточить, і ущільнену основу. Меланома характеризується бурхливим і
раннім метастазуванням. Метастазами уражаються регіонарні лімфатичні
вузли, легені, печінка, головний мозок
і наднирники. Часто зустрічаються метастази в шкіру, які мають вигляд дрібних множинних, утворень коричневого
або чорного кольору, що злегка підносяться над рівнем шкіри.
Майже 10% меланоми і близько 2%
раку шкіри виявляється в запущеній
стадії, коли провести радикальне лікування практично вже неможливо. Як
наслідок, близько 17% пацієнтів з меланомою і 1% на рак шкіри не проживають року після встановлення діагнозу.
І це при тому, що для своєчасної діагностики цих захворювань необхідний
тільки огляд лікаря.
Діагноз меланоми і раку шкіри може
встановити тільки лікар, застосовуючи
сучасні методи обстеження. Лікування
повинно проводитися тільки в спеціалізованих онкологічних установах. Лише
спеціальні методи лікування - операція,
променева терапія, хіміотерапія - можуть привести до повного виліковування.
Загальновідомо, що на ранніх стадіях рак повністю виліковний. З метою
раннього виявлення передраковій патології і раку шкіри 10 травня 2019 року
в Луганському обласному клінічному
онкологічному диспансері відбудеться
День відкритих дверей для пацієнтів за
адресою: м. Кремінна, вул. Перемоги,
1а хірургічного корпусу Кремінського
РТМО з 8.00 проводиться безкоштовний огляд хворих з підозрою на меланому. При підозрі на захворювання шкіри
необхідно обов’язково звернутися за
консультацією у 17 кабінет поліклінічного відділення до лікаря-дерматолога.
Своєчасне виявлення захворювання
забезпечить повноцінне лікування, що
дозволить зберегти здоров'я і працездатність на довгі роки.
О. КОРЖ, районний дерматолог.

Мозоли на стопах ног – частая проблема у обоих полов. Мы так ждем лета, и увы – у 90% из нас начинаются сложности из-за перехода на летнюю обувь. Проблема осложняется частым попаданием
на ранки пыли и грязи, что может привести к осложнениям.
Редко попадается идеально севшая по ноге обувь, и потому от тесной или узкой обуви в местах
трения появляются мозоли, а от широкой - образуются волдыри и натоптыши.
лину размягчите в блендере или
порите на мелкую терку. Получившуюся кашицу нужно наложить на проблемный участок
кожи и зафиксировать полиэтиленом и бинтом. С утра кожа будет мягкой и розовой.
Борная кислота. Ванночка
с теплой водой и добавлением
раствора борной кислоты (2%)
также эффективны для размягчения мозолей. После распаривания потрите пемзой, а высушив
насухо, смажьте любым питательным кремом.
Сода. Ванночка с содой проводится так: на 2 литра теплой
воды нужно добавить 2 столовых
ложки соды. Через 15-20 минут
распаривания высушите полотенцем и смажьте жирным или
питательным кремом, хотя бы
детским.
Мать-и-мачеха.
После

распаривания ног полезно смазать высушенные стопы соком
мать-и-мачехи. Можно также
мелко порезать или растолочь
листья этого растения и прикладывать их в виде компресса.
Спиртовой компресс. Слой
ваты смочите спиртом – салициловым, муравьиным, а можно
даже виски или водкой, наложив
на мозоль, покрыть целлофаном
и, надев сверху шерстяной носок, оставьте на ночь.
Мозоль с волдырем, или,
иначе говоря, - с водянистым
содержимым, следует лечить в
зависимости от ее размера. Мелкие волдыри пройдут самостоятельно, а вот крупные могут доставлять серьезные неудобства.
Кроме того, крупный волдырь
скорее лопнет сам, что чревато
попаданием инфекции в ранку.

Лучше всего такой волдырь аккуратно проколоть, выдавив жидкость. Предмет, которым будете
прокалывать – иглу, булавку –
нужно обработать антисептиком,
как и поверхность кожи над волдырем. Место прокола вначале
обрабатывают Хлоргексидином
или перекисью водорода, затем
лучше всего прижечь йодом или
Бетадином. Наложите поверх
ранки бактерицидный пластырь.
Уже наутро волдырь подсохнет,
а еще через день – кожа восстановится. Не забывайте дважды
в день – утром и вечером – производить антисептическую обработку ранки.
Если домашнее лечение не
принесло желаемого результата,
вам стоит обратиться за помощью к дерматологу.
obozrevatel.com
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Какие растения необходимо посадить в своем саду этим летом каждому представителю зодиакального созвездия.
Влияние цветов и растений известно с незапамятных времен — помимо лечебных свойств
астрологи наделяют флору влияниями планет, которым они соответствуют. Считается, что
каждый цветок может наделить своего обладателя свойствами созвездия, под управлением которого он находится.

1. Куриный помет хорош тем, что содержит высокий процент азота,
без которого ягода не способна произвести крупных, сочных и сладких
плодов. Используется куриный помёт в качестве подкормки в жидком
виде. Стандартный расчёт: 1 литр птичьего помёта на 10 литров воды,
чтобы не сжечь растение, приготовленный раствор должен простоять
около трёх дней.
2. Кисломолочные продукты, например, сыворотка. Для клубники
слабокислая почва - самая благотворная среда для развития и плодоношения. В этом плане удобрения клубники кисломолочными продуктами
- хорошее решение сделать почву именно такой. Рекомендуется использовать кисломолочные продукты вместе с золой, навозом и перегноем.
Если сделать опрыскивание разбавленным молоком, можно надолго забыть о некоторых насекомых-вредителях, таких как тля и клещ.
3. Удобрения для клубники из хлеба очень хорошо влияют на развитие растения, по опыту дачников, уже доказано, что ягода очень хорошо
отзывается на подкормку из дрожжей. Удобрения для клубники из хлеба готовятся очень просто: засушенный хлеб вымачивается в воде до
брожения, созревание наступает приблизительно через 6-10 дней. Полученный раствор разводится водой в соотношении 1:10. Дрожжи создают благоприятные условия для роста клубники, благодаря дрожжевому
грибку почва подкисляется, ягода получает необходимое питание, таким
образом, хлебная подкормка действует как удобрение для клубники для
крупных ягод.
4. Для многих дачников крапива считается травой-сорняком, однако
они научились использовать её в качестве хорошего удобрения. Как оказалось, удобрение для клубники крапива - настоящий целебный эликсир
для ягод. Готовится подкормка так же просто: необходимо собрать побольше кустов крапивы, поместить в ёмкость, залить водой, если есть
возможность - дождевой, затем придавить крапиву каким-нибудь грузом
и накрыть ёмкость сеткой. Два раза в день крапивный настой следует
очень хорошо перемешивать. Перед тем, как начать внекорневую подкормку, раствор разводится водой из расчёта 1:20. Удобрение для клубники крапива содержит в легкоусвояемой форме калий и азот, в почве
после полива появляется большое количество дождевых червей.
umbest.ru

Не стоит избавляться от чистотела, просто ограничьте его зону обитания. Молодые сеянцы же легко гибнут, если просто подрезать розетки.
А вообще чистотел не враг садовода, а его друг и помощник. Кроме знакомых лечебных свойств по удалению бородавок, он еще и культурным
растениям помогает справиться с болезнями и врагами. Например, если
ваша почва заражена, то перед посадкой ценных луковичных культур
лучше посеять чистотел, а в конце августа его заделать в почву. В борьбе
с вредителями цветов хорошо помогает свежий настой чистотела.
Выкапывают четыре растения с корнем, измельчают и заливают 10 л
воды. Минут через 15 вода становится коричневой, и ею можно поливать растения. Обратите внимание, что даже однократный полив заметно сказывается на внешнем виде ваших угнетенных зеленых питомцев.
Тля не просто осыпается с растений, но и новые ее колонии долго не
появляются на обработанных цветниках.
Заготавливают чистотел в мае-июне, когда растения начинают
цвести, сушат в тени. Хранят высушенную траву в бумажных пакетах, а
используют для обеззараживания почвы перед посадкой луковичных и
после их уборки.
Сначала луковицы тюльпанов, гладиолусов и других луковичных
цветов выдерживают 2 часа в теплом настое чистотела (300 г сухой
травы на 10 л воды, настаивают 2 суток). Затем луковицы обсушивают и
высаживают в грунт. После уборки посадочный материал можно хорошо промыть и замочить на 30 минут в настое сухой травы (150 г на 10 л
воды, настаивают 2 суток).
Гладиолусы меньше будут болеть и повреждаться вредителями, если
луковицы перед посадкой не только обеззараживать в настое чистотела,
но и регулярно опрыскивать растения настоем (500 г сухой травы на 10
л воды). Делать это нужно 4 раза: при появлении 2-3-го листа, 5-6-го
листа, перед цветением и после вегетации. Кроме того, почву под гладиолусами полезно замульчировать рубленой зеленью чистотела. Точно
так же используют чистотел и при выращивании тюльпанов, только опрыскивания проводят трижды.
Эффективно это растение и в борьбе с грызунами, если разбросать
высушенный чистотел между посадками гвоздики, луковичных, у молодых деревьев.
Так что не просто боритесь с чистотелом в саду, а используйте его
на благо своим растениям. Только помните, что это ядовитое растение,
поэтому все работы надо проводить в перчатках, а при опрыскивании
надевать маску.
moi-goda.ru

Овен
Огненная и кардинальная энергия знака требует
внутреннего баланса. Представители этого зодиакального созвездия отличаются темпераментом,
который находится под управлением волевой и решительной планеты Марс. В этом году астрологи
рекомендуют Овнам обратить внимание на лаванду
— она стабилизирует настрой и поможет в принятии правильных решений.
Телец
Стабильный и целеустремленный телец всегда
имеет представление о том, куда ему двигаться и
зачем. Планета Венера, под управлением которой
находится этот знак, всегда помогает Тельцу в достижении материальных целей, а в личном плане
наделяет представителей зодиака любвеобильностью. Для того, чтобы гармонизировать чувства,
Тельцам рекомендуется в этом году посадить в
своем саду пионы. Эти цветы обладают тонким
чувственным ароматом и способствуют погружению в свой внутренний мир.
Близнецы
Общительные и интеллектуальные Близнецы
находятся под управлением Меркурия — планеты,
которая одаривает их тягой к знаниям и умению
заниматься несколькими делами одновременно.
Представители этого знака всегда находятся в ментальном движении: повышают уровень знаний,
учатся новым навыкам и живут в режиме многозадачности. Астрологи рекомендуют Близнецам обратить внимание на ромашки — эти полевые цветы
помогут расслабиться и одарят энергией для будущих свершений.
Рак
Символ знака — Луна, которая отвечает за такие качества, как интроверсию, любовь к семье и
чуткость. Раки по своей природе обладают самой
сильной интуицией, склонны к самоанализу и известны своей манией к красивым интерьерам. Астрологи советуют Ракам освежить ландшафт загородного дома с помощью кустов жасмина. Эти цветы
приносят благосостояние и развивают творческое
мышление.
Лев
Царская и богемная натура каждого Льва постоянно требует подпитки, как визуальной, так и
духовной. Солнце, которое руководит представителями этого созвездия, наделяет Львов огромной
творческой энергией и талантами, что способствует их реализации в сферах искусства, литературы,
моды и политики. Астрологи рекомендуют Львам
окружать себя розами, а в этом году обратить внимание на сорт розы Дэвида Остина. Эти цветы помогут исключить из жизни стрессы, подарят вдохновение и веру в лучшее.

Дева
Дисциплинированные и ответственные Девы
считаются главными максималистами гороскопа
— для них нет ничего невозможного, ведь, по их
мнению, терпенье и труд все перетрут. Представители этого знака мудро вкладывают время и силы
в свою карьеру и семью, но иногда могут забыть о
себе. В этом году астрологи рекомендуют Девам обновить свой ландшафт гортензиями — эти роскошные цветы подарят уверенность и любовь к себе,
а также способствуют достижению поставленных
целей.

Весы
Весы любят жизнь во всех ее проявлениях, но
при одном условии — окружающая действительность должна быть не просто красивой, а живописной. Представители этого знака, как и Тельцы,
находятся под влиянием Венеры, которая одаривает их любовью к шоппингу и модным интерьерам.
Астрологи рекомендуют Весам обратить внимание на гладиолусы — энергия этих осенних цветов обеспечит материальную прибыль и выгодные
новые знакомства.

Скорпион
Плутон — планета, которая отвечает за этот
знак, отвечает за склонность Скорпионов к экстриму, любовным похождениям и роковым влечениям. Представители этого зодиакального созвездия
всегда стремятся к тому, что считается элитарным
и недоступным для других. Поэтому астрологи рекомендуют Скорпионам освежить свой ландшафт
редкими цветами — черными тюльпанами и анемонами.
Стрелец
Любовь к путешествиям, тяга к новым впечатлениям и всему необычному — вот что отличает Стрельцов от других знаков. Юпитер, который
является управителем этого созвездия, влияет на
представителей этого созвездия наилучшим образом — Стрельцы благородны, честолюбивы и всегда добиваются своих целей. Этим летом лучшим
растением для Стрельцов станут колокольчики —
положительная энергия этих цветов способствует
приключениям и качественным дружеским связям.
Козерог
Строгие, конкретные и очень серьезные — представители этого знака находятся под управлением
Сатурна, который дарит Козерогам феноменальную усидчивость и эмоциональную ясность во всех
сферах жизни. В этом году астрологи рекомендуют
Козерогам обзаводиться новыми друзьями и наладить свою интуицию — это пригодится для реализации задуманных планов. Идеальный сад Козерога
в этом году должен быть богат миртовыми кустарниками — это растение привнесет в жизнь больше
удовольствий и душевного комфорта.
Водолей
Оригинальность мышления, свободолюбие и
влюбчивость — вот главные черты истинного Водолея. Представители этого знака считаются главными новаторами и революционерами благодаря
влиянию самой нестандартной планеты — Урана. В
этом году Водолеи будут вновь открывать для себя
новые горизонты, поэтому астрологи рекомендуют
обновить ландшафт фиалками в лиловых оттенках.
Они подарят творческую энергию, а также способствуют гармонизации личной жизни.
Рыбы
Чуткие и глубокие Рыбы считаются лучшими
психологами гороскопа. Представители этого знака
феноменально разбираются в людях и происходящих событиях, что помогает Рыбам часто добиваться своих целей. Нептун, который отвечает за этот
знак, дарит своим подопечным мечтательность и
склонность к иллюзиям. Этим летом астрологи рекомендуют Рыбам обратить свое внимание на лилии — эти цветы способствуют обретению уверенности в себе и мощный энергетический заряд.
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продам
ДОМ, 050-572-01-10.
ДОМ, ул. Лесная, газифицирован, хозпостройки, гараж,
099-080-28-68.
благоустроенный ДОМ в районе училища, 050-855-58-31 (пнчт), 066-595-38-03 (пт-вс).
ДОМ, с. Айдар-Николаевка,
050-243-28-80.
ДОМ, с. Айдар-Николаевка,
центр, 095-167-23-14.
СРОЧНО
двухкомнатную
КВАРТИРУ, ул. Дружбы (Кирова), д. 6, 050-864-70-61.
трехкомнатную
КВАРТИРУ со всеми удобствами, ул. Коваленко, сарай, гараж, подвал,
095-158-86-17.
кровельную МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ (20 листов, толщина - 0,8 мм,
размер - 4,5 х 1 м), 050-752-11-33.
ПРИЦЕП
пчеловодческий,
6х2,5, 050-752-11-33.
ГИТАРУ, 095-053-67-61.
ЯЧМЕНЬ, 050-231-89-12.
ЗЕРНО ПШЕНИЦЫ, КУКУРУЗУ, 066-832-80-56.
СЕНО луговое, в тюках, 1,80
грн./кг, самовывоз, 066-137-79-93.
ЭСПАРЦЕТ в тюках, цена
договорная,
066-697-13-80,
050-477-23-22.
ДОЙНУЮ
КОРОВУ,
098-274-90-42.
КОРОВУ
на
молоко,
099-017-42-59.
ТЕЛОК, 1,5 года, 095-910-69-89.
ПЧЕЛОПАКЕТЫ, 4 рамки
расплода, стоимость – 1200 грн.,
066-385-78-96.
ПЧЕЛОПАКЕТЫ, 095-632-57-69,
050-191-17-06.
ПЧЕЛОМАТКИ,
украинская, степная, итальянка, цена –
250 грн., 066-298-50-85.

услуги

куплю
ДВИГАТЕЛЬ на «Минск», можно запчастями,
050-810-55-42.
ЗАВОД КУПИТ МЕД, ВОСК (ПОСТОЯННО), 099-371-00-31.
Куплю ВОСК, МЕД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, обмен ВОЩИНЫ, 050-704-33-18.
Закупаем КСР, ДОРЕЗ. 099-011-98-55.
Куплю КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.

Інформація про отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря для
УКПГ Лобочівського ГКР філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»
УКПГ Лобочівського ГКР розташоване в Новоайдарському районі
Луганської області, найближчим населеним пунктом є с. Жовте.
Основним видом виробничої діяльності є видобуток природного
газу та попутного газового конденсату за допомогою гірничих виробок (свердловин). Підготовка газу і конденсату до подальшого транспортування здійснюється на установці комплексної підготовки газу
(УКПГ) по схемі 2-х ступеневої сепарації.
На підприємстві знаходяться наступні джерела викидів: факельні амбари свердловин та УКПГ, дизель-генератор, вогневі підігрівачі,
блок регенерації метанолу, ємності зберігання метанолу, конденсату.
Основні забруднюючі речовини, які потрапляють в атмосферне повітря: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид
азоту – 0,208 т/рік, вуглецю оксид – 0,280 т/рік, метан – 0,048 т/рік,
спирт метиловий – 0,04 т/рік, бензин – 1,696 т/рік, двоокис вуглецю
– 114,160 т/рік.
Вплив роботи підприємства на оточуючу атмосферу визначається
на підставі аналізу результату розрахунку розсіювання забруднюючих
речовин в приземному шарі атмосферного повітря, який показав, що
перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту
забруднюючих речовин немає.
Зауваження та пропозиції надавати до Новоайдарської районної державної адміністрації за адресою: 93500, Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 2, тел. (06445)
9-40-38.
За додатковою інформацією звертатися за адресою: Харківська
обл., Балаклійський р-н, смт. Донець, вул. Стадіонна, 9, тел. (05749)
9-33-72.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 30 днів з моменту
опублікування.

Изготовление,
перетяжка, ремонт
мягкой мебели

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 21-22

10 ТРАВНЯ

2019 р.

11

работа

разное

Поліція інформує
На території Луганської області з 01 квітня 2019 р. до 30 червня
2019 р. проводиться комплекс профілактичних заходів під умовною
назвою «ПІШОХІД».
Інспектор СРПП Новоайдарського ВП,
старший лейтенант поліції В.І. БОНДАР.

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

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

Щира подяка президенту благодійного фонду Володимира
Олексійовича Струка, депутату Новоайдарської райради Помазан Михайлу Олександровичу від членів Новоайдарської Чорнобильської організації ліквідаторів, вдов, чоловіки яких померли
від захворювань, пов’язаних з аварією на ЧАЕС, переселенців,
які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, за організацію
проведення поминального обіду до 26 квітня - Дня пам’яті та
скорботи за загиблими та померлими ліквідаторами.
Ще раз щиро дякуємо за ваше співчуття та моральну підтримку, за те, що не забули про нас в цей важливий день.
Низький вам уклін від постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи мешканців Новоайдарщини.

095-410-86-01, 067-640-64-14.

помним...

БУРИМ СКВАЖИНЫ
диаметр 63-125

1 год светлой памяти
ЧЕРНЫШЕНКО
Павла Егоровича.

095-052-85-55

СЕМЕНА

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

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

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

www.semenatrav.com

Не слышно голоса родного, не
видно добрых, милых глаз… Зачем
судьба была жестока? Как рано ты
ушел от нас! Любил ты жизнь, не
знал покоя, не падал духом никогда.
Не смыть слезами наше горе, для нас
ты будешь жить всегда!
Родные и близкие.
7 мая - 9 дней светлой памяти
дорогому, любимому мужу, папе,
дедушке,
БОНДАРЬ Ивану Семеновичу
(25.02.1940 - 29.04.2019)
Ты ушел в святую вечность, и
боли нашей не помочь, а имя боли
– Бесконечность… Ушел от нас ты в
мир иной – туда, откуда нет возврата, оставив память о себе, печаль и
боль утраты.
Пусть земля тебе будет пухом, а
душе – вечный покой.
Жена, сыновья, невестки, внучки.

Выпускники 11-А класса 1999 года выпуска скорбят по поводу
преждевременной смерти одноклассника – ХАРЛАМОВА Артема
и выражают соболезнования родным и близким.
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Травень – вінець весни, найпрекраснішої пори
року. Його здавна люблять в народі, бо квітують,
немов облиті молоком, сади, зеленіє земля, ліси й
гаї наповнюються пташиним співом і гомоном.
Природа повстає у всій своїй чарівній красі – світ
довкола немов святкує свою вічну молодість, своє
вічне оновлення.

Дорогая, любимая кумочка САМАРИНА
Галина Петровна! Поздравляю тебя с
65-летним юбилеем! Желаю тебе
счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой!
Не считай свои года, не ищи для
старости причины, говори всегда, что
молода, даже если есть уже морщины. Все пройдет!
И молодость, и жизнь… Но зачем же рано стариться? Лет до ста сумей прожить, лет до ста мужчинам
нравиться!
кума Ч.М.

5 травня – Луки. У цей день зазвичай садять цибулю.
В народі існувала приказка «До весняного Луки нема
хліба і муки».
6 травня. Георгія, Юрія. Як на Юрія стала буря, то
буде мокре літо. На Юрія посади редьку, то вроде, як кулак. Коли до Юрія закує зозуля на голе дерево, то буде
голодне літо, а як на піст, то буде поліття.
Після Юрія не можна сіяти маку, гарбузів і кукурудзи,
бо пізно і майже нічого не вродить, малий врожай буде.
Як багацько весною хрущів на дереві, то це прикмета,
що буде тепле літо.. По кульбабі можна взнати погоду,
бо перед похолоданням чи якоюсь там сльотою квіточки
в цеї рослини завжди стулюються, ховаються, закриваються.
8 травня – Марка. Якщо не зацвіли яблуні, то на неврожай.
13 травня – Якова. Теплий вечір і зоряна ніч - на
сухе літо. Ясний схід сонця - на погоже літо.
14 травня - Єремії. Коли на Єрему погоже, то й жниво буде пригоже. Якщо на Єрему ясний вечір і зоряна
ніч, літо буде сухе і погоже.
15 травня - Борисів день, солов’їне свято. Заспівав
соловейко - чекай похолодання на два тижні. Співає соловей усю ніч без перерви - на гарний сонячний день.
Соловей співає, поки ячмінь колоса не має, а з’явився
колос - пропав голос.

5 травня відсвяткував
70-річний ювілей дорогий
наш чоловік, батько, дідусь
та брат ЯСИНЕНКО
Микола Петрович!
Летять роки, як лебеді у
вирій. Життя іде, його не
зупинить. Прийми вітання
наші щирі — ще до ста
років зичимо прожить. Хай
будуть поруч віра і надія, як
два крила, що впасти не дадуть. І сам Господь по милості
наділить ще довгих літ, що сонцем виргають. Хай Матір Божа тебе
охороняє, в душі панують мир і доброта, Ісус Христос здоров’я посилає на многії і благії літа!
Дружина, донька, син (передає вітання
з далекого Солехарду), онуки, брати та сестри.

Для багатьох людей цей весняний місяць стане справжнім випробуванням. В цей період спостерігатимуться потокові магнітні бурі, які
тривають по кілька днів. Таких періодів очікується 2 — по 5 і 6 днів
тривалістю.
З 11 числа почнеться тривалий період потокових хвилювань. Він
триватиме з 17 травня включно та буде вираженим по силі. Сердечникам і людям з серйозними захворюваннями варто бути насторожі
— ймовірно виражене погіршення самопочуття. Навіть здорові люди
відчують весь спектр магнітного впливу, починаючи від ознак дезорієнтації і закінчуючи проблемами з боку дихальної і зорової систем.
Увага! Це один з найбільш тривалих і сильних збоїв земного поля.
Не варто сподіватися на диво, чекаючи поліпшення самопочуття при
болях в області серця. Краще одразу звертатися до лікаря.
Другий довгий період геомагнітних збурень очікується з 20 по 25
травня. Потужність буде на порядок нижче, а під її негативний вплив
потрапить психоемоційна сфера. Вже 28 числа сила і спрямованість
впливу зміниться. Він стане сильним і буде позначатися на фізичному
здоров'ї.

Астрологи считают стрижку волос магическим процессом, который, в зависимости от фаз Луны, может приводить к отличным результатам в преображении внешности, в привлечении удачи и успеха
в делах. Стрижка в неблагоприятное время по Лунному календарю
грозит серьезными неприятностями и проблемами, вплоть до набора
лишнего веса, ссор и конфликтов на работе, с близкими и друзьями.
Очень благоприятные дни для стрижки волос: 13 и 15 мая.
Благоприятное время для стрижки волос: 11, 14, 16, 22 и 25 мая.
Неблагоприятные дни для стрижки волос: 19 и 26 мая.
Благоприятные дни для окраски волос: 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 31 мая.

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

16 травня – Тимофія. На Тимофія велика надія. Якщо
сонячно й тепло, то така погода буде і в кінці місяця.
18 травня – Ярини. Прийшли Ярини – не прикривай
сіни. З цього дня починали висаджувати капусту.
19 травня – Іови. Вранці роса, а вдень ясна погода –
на добрий врожай.
22 травня - Миколи літнього. В народі казали: «До
Миколи не буле літа ніколи».
24 травня - Мокія. Мокія день мокрий - все літо буде
мокрим. Якщо на Мокіїв день паде дощ, то буде сорок
днів падать. Схід сонця багряний - усе літо буде грозове.
25 травня - Єпіфана (Єпіфанії). Якщо Єпіфан вранці
зодяг червоний жупан, то і літо буде сухе й жарке. На
Єпіфана ранок у червоному тумані - літо буде сухе, з частими пожежами.
26 травня – Гликерії. З цього часу починають з’являтись комарі.
27 травня - Сидора. Теплий Сидір - тепле літо. Дме
північний вітер - літо буде холодне.
28 травня – Пархома теплогрія. Прийшов Пархом –
тішся теплом.
31 травня – Федота. На дубі листя з'явилося - на врожайне літо. Кінець травня дощовий - буде мало фруктів.

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

1 травня, середа
Свято Весни і Праці та Міжнародний день
солідарності трудящих
3 травня, п’ятниця
Всесвітній день свободи преси
День Сонця
День кондитера
4 травня, субота
Міжнародний день пожежників
5 травня, неділя
Всесвітній день акушерки
Міжнародний день боротьби за права інвалідів
6 травня, понеділок
Міжнародний день без дієт
7 травня, вівторок
День радіо
8 травня, середа
День пам’яті та примирення в Україні
Міжнародний день Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця
9 травня, четвер
День Перемоги
11 травня, субота
Всесвітній день мігруючих птахів
Міжнародний день астрономії
12 травня, неділя
Всесвітній день медичних сестер
День матері в Україні
Міжнародний день запобігання синдрому
хронічної втоми
15 травня, середа
Міжнародний день захисту клімату
Міжнародний день сім’ї
16 травня, четвер
День вишиванки
17 травня, п’ятниця
Всесвітній день інформаційної спільноти
Всесвітній день боротьби з артеріальною
гіпертонією
День пульмонолога
18 травня, субота
День Європи в Україні
День боротьби за права кримськотатарського
народу
День науки в Україні
Міжнародний день музеїв
19 травня, неділя
День боротьби з гепатитом
День пам’яті жертв політичних репресій
20 травня, понеділок
Всесвітній день метролога
Всесвітній день травматолога
День банківських працівників України
21 травня, вівторок
Всесвітній день культурного різноманіття в
ім’я діалогу та розвитку
23 травня, четвер
День морської піхоти України
24 травня, п’ятниця
Європейський День Парків
День слов’янської писемності і культури
25 травня, субота
День працівників видавництв, поліграфії і
книгорозповсюдження України
День філолога
26 травня, неділя
День хіміка
29 травня, середа
Міжнародний день миротворців ООН
30 травня, четвер
День жіночої емансипації (День емансіпе)
31 травня, п’ятниця
Всесвітній день без тютюну
Всесвітній день блондинок
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