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Основна сесія зовнішнього незалежного 
оцінювання почнеться 21 травня тестуван-
ням з математики. Тестування з української 

мови і літератури відбудеться 23 травня.

3340 багатодітних сімей 
проживає в Луганській області обліковано, 

у яких виховується 11 109 дітей.

 

24 травня — День 
слов’янської 

писемності і культури

= У наступному номері =

Пам’ятаємо, 
вшановуємо

2-4  стор.

Звітний 
концерт 

нДшм

варто 
Знати

6  стор.

ЗДоров’я

7  стор.

8  стор.

вишиванка - 
коД нації

12  стор.

Міжнародний день музеїв
Шановні працівники музейної галузі!

Від імені Новоайдарської районної 
державної адміністрації та районної ради дозвольте 
привітати вас з Міжнародним днем музеїв!

Доля кожного народу, як і кожної людини, неповторна. 
Історія її творення залишає безліч цінних артефактів ми-
нулого і сьогодення. Ви дбайливо зберігаєте свідчення як 
величних, так і трагічних подій в історії нашої держави, 

свідчення діяльності і життя видатних особистостей, що 
сприяли розвитку суспільства і незалежності України. За-
вдяки вашій подвижницькій праці забезпечується безпе-
рервний зв’язок поколінь, збереження знань про історію, 
традиції, звичаєву та сучасну культуру.

Бажаємо вам благополуччя, професійного успіху, міцного 
здоров’я, тепла та родинного затишку!

  
   Голова районної                     Голова районної
   держадміністрації                  ради
   В.В. СерГієнкО.                 В.В. МакОГОн.

18
травня

День вишиванки
Шановні жителі та гості 
Новоайдарського району!

Новоайдарська районна державна адміністрація та рай-
онна рада вітають усіх з чудовим святом самобутньої, 
неповторної, барвистої української культури - з Днем ви-
шиванки!

Вишивану сорочку українці одягали з давніх-давен, адже 
свято вірили, що вона захищає від усього злого та є обе-
регом.

Вишиванка — наша національна святиня. Вона 

символізує зв’язок поколінь, будить високі патріотичні 
почуття в серці кожного українця. Вишиту сорочку, виши-
тий рушник передають з роду в рід, бережуть як безцінну 
реліквію.

Мудрість і сила тисячолітньої традиції дає нам натхнен-
ня до праці та боротьби. 

Бажаємо укріплення української ідентичності заради 
процвітання нашої країни. Нехай це свято зітре кордони й 
об’єднає українців по всьому світу.

   Голова районної                     Голова районної
   держадміністрації                  ради
   В.В. СерГієнкО.                 В.В. МакОГОн.

16
травня

День Європи
Дорогі земляки!

Новоайдарська районна державна 
адміністрація та районна рада щиро вітають вас з Днем 
Європи!

У ці травневі дні європейське співтовариство відзначає 
День Європи. Україна, яка знаходиться практично в центрі 
Європейського континенту, останніми роками зробила 
значні кроки для вступу до європейського співтовариства. 
Прагнення до європейського рівня життя, європейських 
цінностей і стандартів визначило європейський вибір 

нашої країни. День Європи для України і її жителів – це 
особливе свято. І справа тут не в тому, що географічно 
Україна є центром Європи. Скоріш за все, День Європи в 
Україні важливий завдяки прагненню нашої держави ста-
ти повноправним членом європейської спільноти.

Вітаємо всіх мешканців Новоайдарського району з Днем 
Європи та бажаємо щастя, благополуччя та розквіту в 
нашій державі! Це свято в черговий раз нагадує нам, 
що Європа починається не за кордоном України – вона 
починається у серці кожного українця.

   Голова районної                     Голова районної
   держадміністрації                  ради
   В.В. СерГієнкО.                 В.В. МакОГОн.

19
травня

День банківських 
працівників

Шановні працівники банківських установ!

Від імені Новоайдарської районної державної 
адміністрації та районної ради прийміть щирі вітання з на-
годи професійного свята – Дня банківського працівника!

Ефективна робота банків сьогодні — це величезна пра-
ця, знання, досвід банківських працівників — економістів, 
менеджерів, адміністраторів, касирів та багатьох інших, 
неоціненний досвід тих, хто вже на заслуженому 
відпочинку. Усі вони заслуговують щирих слів подяки і 

найкращих побажань. 

Відзначення Дня банківських працівників є 
підтвердженням вагомості вашого вкладу в економіку 
всього суспільства. 

Тож у цей святковий день бажаємо, щоб банківський 
сектор Новоайдарщини і надалі динамічно розвивався. 
А ваш професіоналізм та самовіддана наполеглива пра-
ця сприяли підвищенню добробуту українського народу, 
зміцненню та розбудові фінансово-кредитної системи не 
лише району, а й усієї держави. Міцного вам здоров’я, 
сімейного затишку, взаєморозуміння та злагоди!

   Голова районної                     Голова районної
   держадміністрації                  ради
   В.В. СерГієнкО.                 В.В. МакОГОн.

20
травня

Продолжается подписка на районную газету 
«Вісник Новоайдарщини» на 2019 год! 

Стоимость:
 6 мес. – 150 грн. (индекс - 86810)
1 мес. – 30 грн. (индекс - 61419)         Оставайтесь с нами! Мы ценим вашу поддержку!

Натхненно працюєм на благо громади, 
Ми пишем сторінки районної спадщини:

Історії з фото, концерти, поради - 
Це все є у "Віснику Новоайдарщини"!
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9 травня в Новоайдарсько-
му районному Будинку культу-
ри відбулися урочисті заходи, 
присвячені Дню перемоги над 
нацизмом у Другій світовій вій-
ні. В заході брали участь голова 
Новоайдарської районної ради 
Віктор Макогон, заступник го-

лови Новоайдарської районної 
державної адміністрації Тетя-
на Новикова, Новоайдарський 
селищний голова Ігор Шопін, 
військовий комісар Новоайдар-
ського районного комісаріату 
Микола Лисенко, голова Ново-                                                                    
айдарської селищної ради ве-
теранів Володимир Мартинов, 
голова громадської організації 
«Новоайдарська районна ор-
ганізація ветеранів України» 
Олександр Косов, воїн-інтерна-
ціоналіст, полковник медичної 
служби у запасі Микола Най-
диш, ветеран Другої світової вій-
ни Кутєпов Василь Федорович, 
жителі та гості Новоайдарського 
району.

Під час заходу звучали слова 
подяки ветеранам за їх могутні 
вчинки, за незалежність, за жит-
тя. Пам’ять загиблих на фронтах 
Другої світової війни вшанували 
покладанням Гірлянди Слави до 
Братської могили.

Після офіційної частини від-
бувся святковий концерт. Звуча-
ли українські пісні, присвячені 
подіям Другої світової війни, у 
виконанні: народного хору Но-
воайдарського районного Будин-
ку культури, хору Новоайдар-
ської дитячої школи мистецтв, 
солістки Ольги Рубан, народно-
го вокально-інструментального 
ансамблю «Айдар» та вокально-
го тріо «Айдарія».

Також після концерту для всіх 
присутніх був продемонстро-
ваний художній фільм «Судьба 
человека».

Шановні ветерани, зі святом 
вас! З Днем перемоги! Дякуємо 
вам! Ми будемо завжди пам’ята-
ти вас!

ndar.loga.gov.ua

На площі Миру 9 травня 
мешканці м. Щастя, серед них 
ветерани Другої світової, в'язні 
нацистських таборів, діти війни, 
керівники та колективи підпри-
ємств, організацій міста, пред-
ставники підрозділів Збройних 
Сил України, учнівська молодь,  
взяли участь в урочистостях з 

нагоди 74-ї річниці перемоги 
над нацизмом у Другій світовій 
війні.

До присутніх ветеранів та тих, 
чиє дитинство припало на роки 
війни, звернулися керівник ВЦА 
Д.А. Скворцов і директор Луган-
ської ТЕС Б.Д. Сафонов. Вони 
привітали з найвизначнішою по-
дією в історії сучасності – Днем 

Перемоги над нацизмом у Дру-
гій світовій війні. «Ми повинні 
пам’ятати героїчний подвиг усіх 
наших солдат та офіцерів-фрон-
товиків та тих, хто кував перемо-
гу в тилу. Найцінніше на землі – 
мир і ми повинні вберегти його 
для нинішнього та майбутнього 
покоління» - сенсом цих рядків 
був пронизаний весь святковий 
захід. Квіти ветеранам, шана та 
низький уклін, а ще кращі кон-

цертні номери творчих колек-
тивів міста, Палацу культури та 
школи мистецтв.

Їх залишилося шестеро - ве-
теранів-щастинців, тих, хто ви-
ніс на своїх плечах тягар війни 
і здобув для нащадків перемогу 
над нацизмом: Андрєєв Олексій 
Олексійович, Бабічева Олексан-
дра Максимівна, Вовченко Ольга 
Марківна, Запорожець Микола 
Іванович, Шевченко Вадим Іва-
нович, Шека Іван Васильович.

Керівник ВЦА Дмитро Сквор-
цов разом з головою Спілки ве-
теранів Миколою Валуйським 
зранку завітали до ветеранів 
з квітами, подарунками та те-
плими словами вдячності. Було 
вручено кожному сертифікат на 
суму 1500 грн на отримання лі-
карських засобів в аптеці міста. 
Ці сертифікати на загальну суму 
9000 грн - подарунок ветеранам 
до Дня Перемоги від 45-ти ща-
стинських підприємців.

Об 11:30 відбулася урочиста 
хода. В церемонії покладан-
ня гірлянди військової слави 
та  квітів до монументу Пам’я-
ті  взяли участь військовослуж-
бовці, місцева влада, молодь та 
громадськість.  В цей день там 
також була відслужена панахида 
по воїнам, які загиблі у військо-
вих конфліктах  минулого та су-
часності.

По традиції, на площі Миру 
під відкритим небом влаштували 
польову солдатську кухню.

Святкова програма до Дня 
Перемоги завершилася звітним 
концертом Щастинської шко-
ли мистецтв. Прагнення жити у 
мирі – ця щира дитяча молитва 
лунала в музиці,  співі, танцях, 
в словах прологу, присвяченому 
Дню Перемоги над нацизмом.

schastye-rada.gov.ua

9 травня у Дмитрівському 
сільському Будинку культури 
пройшло святкування Дня Пере-
моги над нацизмом.

Свято почалось з урочистого 
мітингу, на якому односельців 
привітав Дмитрівський сіль-
ський голова Денисенко В.І, 
виступили  Мозгова Аріна, Шо-
кало Ігор та Василик Дар’я зі 
зворушливими віршами. Мітинг 
завершився покладанням квітів 
до Братської могили та пам’ят-
нику Загиблим Воїнам.

На святковому концерті про-
звучали пісні - «День Перемо-
ги», у виконанні тріо «Відчай-
душні домогосподарки»; «Свято 
Перемоги», «Воєнне танго» у 
виконанні Острогорської Оль-
ги, попурі  з пісень воєнних ро-

ків у виконанні Захарєнкової І., 
Щербакової О., Острогорської О., 
«Захисники» у виконанні Cтаро-                                                                          
дуб А. та Макаренко Ю., «За-
стигли ялини» у виконан-
ні «ПАС», «Червоні маки» у 
виконанні сестер Олійник, та 
інші. Дуже сподобалась глядачам 
пісня «Світ без війни» у виконан-
ні дитячого ансамблю «Юні зорі». 
Олександр Сельвич порадував 
глядачів піснею «Україночки».

День Перемоги – свято радості 
і сльози, тому у концертну про-
граму було включено постановку  
«Діти війни». Це – трагічна роз-
повідь про дітей, замордованих 
у концтаборах. Глядачі були під 
великим враженням, у багатьох 
були сльози на очах. Хотілось 
би відзначити за це Сельвича О., 
Шокало І., Кравченко Д., Шев-
ченко Андрія та Альону, Василик 
Д., Мозгову А., Олійник Кіру та             
Лілію – ви були дуже артистичні 
та зворушливі.

Концерт завершився спільним 
виконанням пісні «9 травня».

Дуже дякуємо за прекрасне 
свято!

Н. ЛЕБЕДИНСЬКА.

За традицією, що склалася 
впродовж багатьох років, в рам-
ках «Марафону Пам’яті»  в селі 
Олексіївка підготовка до свята 
велась послідовно.

7 травня голова районної ради 
В.В. Макогон, голова районної 
організації ветеранів О.І. Косов 
та голова ветеранської організа-
ції села Н.І. Гетьманцева відві-
дали ветерана, учасника бойо-
вих дій у Другій світовій війні 
Серафима Дмитровича Стриже-
бик. Гості привітали шановано-
го ветерана зі святом, побажали 
довголіття та доброго здоров’я, 
вручили подарунок.

В День Пам’яті та Прими-
рення, 8 травня, ветерана при-
вітала Олексіївський сільський 
голова Т.І. Стрижобик. Окрім 
слів побажань миру, добробуту, 
благополуччя,  які, без сумніву, 
були дорогі та приємні Серафи-
му Дмитровичу, Тетяна Іванівна 
вручила й подарунок – серти-
фікат на 500 гривень. До речі, 
такі сертифікати були вручені 
не тільки ветеранам Другої сві-
тової, а й воїнам-інтернаціона-
лістам. Не залишилось осторонь 
цього незабутнього дня  й КСП 
«Олексіївське» (голова В.О. 
Овчаренко): ветерану до святко-
вого столу передали п’ять кіло-
грамів м’яса.  

9 травня відбувся традицій-
ний мітинг-реквієм до Дня Пе-
ремоги «Не дай нам Бог забути, 
який сьогодні день». Ведуча – го-
лова сільської ветеранської ор-
ганізації Н.І. Гетьманцева, щиро 
вітаючи ветеранів і присутніх зі 
святом, відкрила мітинг. Теплі 
слова привітань адресувала всім 
присутнім на святковому заході 

сільський голова Т.І. Стрижобик. 
Щирим був виступ дітей місце-
вої школи-гімназії.  Хвилиною 
мовчання вшанували пам’ять 
загиблих в роки війни і захисни-
ків, які покинули нас в повоєнні 
часи.

Після мітингу відбувся свят-
ковий концерт, організований си-
лами художньої самодіяльності 
Олексіївського сільського Будин-
ку культури. Пролунало багато 
улюблених пісень, які нікого не 
залишили байдужими.

Та й після концерту свято три-
вало. Голова Олексіївського сіль-
по, член виконкому В.М. Лебідь 
всіх пригостила смачним куле-
шем. 

9 травня – це свято, яке завж-
ди в наших серцях.

Л. ГНІЗДИЛО, 
секретар виконкому 

Олексіївської сільради.

Підготування до святкування 
Дня Перемоги в селі Райгородка 
розпочалося задовго до самого 
святкового дня.

Школярі Райгородської ЗОШ 
та соціальні працівники Віталій 
Кривовід та Олександр Вєрєтян-
ніков прибрали Братські могили 
на території села, підфарбували, 
де було потрібно. Слід зазначити, 
що прибирання Братських могил 
– це священна місія, яку взяли на 
себе учні місцевої школи. Як, до 
речі, й проведення пошукової ро-
боти. Робота з патріотичного ви-
ховання ведеться систематично. 
І одне з цих направлень – Друга 
світова війна. Кожного року до 
Дня Перемоги школярі надають 
результати  своєї пошукової ро-
боти у вигляді стіннівок (і щоро-
ку їх не менше 30-40). Директор 
школи Н.П. Богданова надихає 
свій колектив словами: «Ніхто, 
жодний ветеран, не повинен за-
лишитись без уваги».

Продовження на стор. 3

Святкові заходи, присвячені Дню Перемоги над нацизмом у Дру-
гій світовій війні, відбулись у всіх населених пунктах нашої країни. 
Не стала винятком і Новоайдарщина. Сьогодні вашій увазі пропо-
нуємо святкові репортажі з деяких населених пунктів району.

смт. Новоайдар

м. Щастя

с. Дмитрівка

с. Олексіївка
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Початок на стор. 2

Також школа відзначилась 
кількома цікавими заходами. 
Молодші школярі разом із свої-
ми вчителями Валентиною Іва-
нівною Чечьоткіною, Оленою 
Миколаївною Губановою, Світ-
ланою Вікторівною Глазуновою, 
Тетяною Дмитрівною Мухіною 
підготували літературно-музич-
ну композицію. Особливо врази-
ла історія мешканки Райгородки 
Олександри Гаврилівни Колпа-
кової, яка під час війни була сан-  
інструктором та витягла на своїх 
тендітних жіночих плечах з поля 
бою багатьох солдатів.

Старші школярі разом із за-
ступником директора школи Оль-
гою Миколаївною Самаріною та 
педагогом-організатором Олексі-
єм Володимировичем Пєчєгіним 
представили результати своєї по-
шукової роботи та організували 
спільний перегляд фільму «В бой 

идут одни «старики» разом зі сво-
їми батьками.

Звичайно, завітали хлопці та 
дівчата до своїх «підшефних» ве-
теранів, щоб особисто подякувати 
їм за мир та привітати зі святом.

Вихованці дитячого садка «То-
польок» (завідуюча О. Нікотіна, 
вихователь В. Гевліч) не залиши-
лись осторонь: підготували пісні, 
вірші та намалювали голубів – 
символ миру на щастя.

В приміщенні сільської ради 
був оформлений стенд «А память 
жива и поныне» з фотографіями 
різних років, з яких на нас, посмі-
хаючись, дивляться ветерани… 
Фото надані Юрієм Євдокимо-
вим.

9 травня урочисто пройшов 
захід до Дня Перемоги. Гірлянду 
Слави поклали до Братської мо-
гили випускники Райгородської 
школи. Лягають на Братську мо-
гилу бузок, тюльпани як вдяч-
ність їм, полеглим на полях битв, 
за наше мирне небо.

Зі словами привітань висту-
пили в.о. Райгородського сіль-
ського голови С.Б. Шиповська, а 
також В.О. Завалін, А.М. Очкур,        
О.М. Самаріна.

З роллю ведучих як завжди від-
мінно впорались чарівні Наталія 
Бикова та Марина Мухіна.

А далі на всіх чекала святкова 
концертна програма, яку відкрила 
піснею «Верните память» соліст-

ка Райгородського СБК Марина 
Мухіна. Чудово виконали красиві 
пісні активні учасники художньої 
самодіяльності Тетяна Мухіна, 
Сергій Луньов та багато інших ар-
тистів СБК. На висоті був виступ, 
підготовлений учнями Райгород-
ської ЗОШ.

Після концертної програми 
ніхто не поспішав розходитись. 
Тривало святкове частування, не-
вимушене спілкування, спогади 
про рідних, яки пройшли важки-
ми шляхами війни. Лунали улю-
блені пісні та слова подяки всім 
організаторам святкового заходу. 
В серцях нащадків воїнів-пере-
можців це свято буде жити вічно.

В. ЄВДОКИМОВА, директор 
Райгородського СБК.

74-я мирная весна… С каким 
трудом и какими нечеловечески-
ми усилиями шли к ней наши 
деды и прадеды, бабушки и пра-
бабушки. К сожалению, время 
не щадит их, наших ветеранов. 
С каждым годом все меньше и 
меньше приходит их на торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные Дню победы. Они сде-
лали все, чтобы подарить нам 
уникальную возможность жить. 
И наша святая обязанность пом-
нить об этом.

В нашем селе Спеваковка 
прошли памятные меропри-
ятия, посвященные этой дате. 
Накануне Дня Победы наши 
ветераны получили подарки и 
музыкальные поздравления от 
Спеваковского сельского совета. 
В библиотеке была организована 
выставка литературы на военную 
тематику, прошел урок мужества 
«Стежками нашої пам’яті».

9 мая состоялся митинг Па-
мяти и праздничный концерт. 
В торжественной обстановке с 
поздравительной речью ко всем 
односельчанам обратилась Спе-

ваковский сельский 
голова Г.И. Линник. 
Память всех погиб-
ших в годы вой-
ны жителей села и 
ушедших после нее 
ветеранов почтили 
минутой молчания. 
Торжественно из 
Книги Памяти звучат 
имена спеваковцев, 
отдавших свои жи-
зни за мирное небо 
в военное время… 
Торжественно ложат-
ся Гирлянда Славы 
и цветы к памятнику 
погибшим.

После торжествен-
ной части состоялся 
праздничный кон-
церт, подготовленный 
силами художествен-
ной самодеятельно-
сти села. Порадовали 
всех самые малень-
кие артисты – дети. Они рас-
сказывали стихотворения, пели 
песни. Самыми активными участ-
никами были Дима Титов, Никита 
Баронин, Даниил Баронин, Ярос-
лав Линник, Саша Калашникова, 
Поля и Ваня Авершины, Ярослав 
Рябоконь. Порадовал всех своим 
выступлением женский вокаль-
ный ансамбль в составе  Ю. Рябо-
конь, Е. Заруцкой, Е. Толмачевой, 
Е. Воронкиной, Л.Токаревой. Они 
исполнили задушевные песни 
военных лет «Катюша», «Журав-
ли», «Тальяночка», «Спасибо 
вам, фронтовики». Тепло встре-
тили песню «Темная ночь» в 
исполнении Ю. Шарая. Сольны-
ми выступлениями порадовали                       
Е. Воронкина («Служи, сыну»), 
Л. Токарева («Помолимся за ро-
дителей»). Н. Черкашина прочи-
тала стихотворение о погибших 
сыновьях. Особенно трогательно 
прозвучала песня «Взрослые, ос-
тановите войну» в исполнении 
Саши Калашниковой.

В завершение концерта все 
участники художественной са-
модеятельности исполнили ори-
гинальную песню «День По-
беды», которой с удовольствием 
подпевали все зрители. После 
концертной программы уже тра-
диционно гостей угощали вку-
сной полевой кашей, которую 
приготовили В. Черкашина и     
Г. Линник, бутербродами, кон-
фетами и печеньем. Конечно же, 
были и фронтовые сто граммов, 
а каждый участник художествен-
ной самодеятельности получил 
сладкий подарок. Все, кто при-
сутствовал на празднике, оста-
лись довольны.

В заключение хотелось бы 
всем пожелать крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, 
любви, уважения. В День По-
беды все мы надеемся, что небо 
над нашей Украиной будет мир-
ным!

Е. ЗАРУЦКАЯ, 
библиотекарь Спева-

ковской сельской библиотеки.

Співробітники батальйону 
несуть службу в населених пунк-
тах вздовж всієї лінії розмежу-
вання. БПСПОП «Луганськ-1»  
входить  в п’ятірку кращих під-
розділів  патрульної служби по-
ліції України. 

Співробітників батальйону 
урочисто привітали та нагоро-
дили відзнаками,  почесними 
грамотами та іменними годин-
никами начальник обласного 
управління поліції Сергій Ко-
лісник, заступник командувача 
Об’єднаних сил Сергій Кондра-
шенко. 

З вітаннями до бійців звер-
нулись голова Станично-Луган-
ської РДА Ю. Золкін, директор 
Щастинської санаторної школи 
– інтернату О. Горбенко, яка по-

дарувала зроблену рука-
ми учнів Берегиню. Бійці 
батальйону, починаючи з 
2014 року, постійно опіку-
ються вихованцями закла-
ду, завжди бажані гості на 
всіх шкільних святах.

За організацію чіткої, 
системної роботи поліції 
в рамках проведення 
Операції об’єднаних 
сил по забезпеченню 

безпеки та громадського по-
рядку, а також недопущення 
будь-яких терористичних 
проявів та надзвичайних 
подій в містах та районах, 
які розташовані на лінії роз-
межування, а також за про-
явлений героїзм і мужність, 
очільники подарували ба-
тальйону службовий автомо-
біль «Мерседес» та сертифі-
кат на офісні меблі. 

Серед гостей був Юрій 
Константинов - голова ВЦА 
прифронтового с. Кримське.  
В 2015 році  він  служив у 
батальйоні. Пішов добро-
вольцем з посади начальни-
ка Люботинського міського 
управління юстиції в Харків-

ській області. Спочатку був ря-
довим бійцем, через деякий час 
- старшим інспектором з профе-
сійної підготовки. Після закін-
чення служби не зміг покинути 
Луганщину та подовжив  своє 
перебування на передньому краї 
тільки в іншому форматі.

Під час святкування бійці  

змагались  у перетягуванні кана-
ту та віджиманні гирі. Командир 
батальйону С. Губанов за півто-
ри хвилини віджав 24-кілогра-
мову гирю 77 разів.

Святкову програму для по-
ліцейських БПСПОП «Лу-
ганськ-1», колишніх співро-
бітників батальйону, ветеранів 

поліції та жителів Щастя під-
готували нещодавно створений 
духовий оркестр та ансамбль 
«Патруль» ГУ НПУ в Луганській 
області. 

Польова кухня частувала всіх 
бажаючих смачним кулішем та 
гарячим  узваром.

І. КРАСНОЩОКОВА.

с. Райгородка

с. Співаківка

11 травня в місті Щастя відсвяткував 5-річний ювілей батальйон патрульної служби поліції особливого призначення                      
«Луганськ-1». Він був сформований з добровольців 8 травня 2014 року Наказом Міністра  МВС України Арсена Авакова. З  2015 
року батальон очолює полковник  Сергій Губанов. У 2016 році він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня 
«За особисту мужність, виявлену під час виконання службового обов’язку, вагомий внесок у боротьбу зі злочинністю, високий 
професіоналізм».
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Песни и стихи о войне – это 
особый пласт творчества, ко-
торый не оставляет равнодуш-
ным никого.  Эта встреча стала 
очередным подтверждение тому, 
что тема близка каждому, неза-
висимо от возраста. Ведь каждую 
семью в те огненные годы косну-
лась война…

На мероприятие в районную 
библиотеку были приглашены как 
люди старшего поколения, так и 
молодежь, школьники. Дирек-
тор районной библиотеки Ирина 
Косова, библиотекари Людмила 
Коломацкая, Светлана Прони-
на,  Татьяна Галушко рассказа-
ли о том, какую большую роль 
играли  песни и стихи во время 
войны, поздравили с праздником 
Победы, пожелали мирного го-
лубого неба, счастья и радости 
и, конечно же, поделились свои-
ми любимыми стихотворениями. 
Каждое из них сотрудники би-
блиотеки прочли так искренне, 
что заслушаться можно. Слушая 
их, представляешь ясно все, о чем 

читали они. И вот ты уже на поле 
боя, сражаешься с врагом, обна-
ружить которого помог босоно-
гий смелый мальчишка, а потом 
ты уже свидетель первой мирной 
весны, цветущего мая, вдыхаешь 
ни с чем не сравнимый аромат си-
рени…

А песни… Это тоже отдель-

ная история. На экране  - кадры 
из фильмов, видеоролики с лю-
бимыми песнями многих поко-
лений. «Катюша», «Смуглянка», 

«Журавли», «Синий платочек» 
- кому не известны эти знаковые 
песни? У каждой из них – своя 
история. За каждой столько су-
деб!  Новоайдарцы, пришедшие 
на встречу, с удовольствием под- 
певали Клавдии Шульженко, Лео- 
ниду Утесову, Леониду Быкову, 
Анне Герман. Что знаково и, на-
верное, очень ценно во время пе-
сни «Журавли» слезы на глазах 
блестели не только у представи-
телей  старшего поколения, но у 
совсем юных 13-14-летних ребят. 
Это значит, они знают, помнят и 
будут беречь эту священную па-
мять.

Завершилось мероприятие 
дружеским чаепитием, за ко-
торым гости библиотеки с удо-
вольствием делились своими 
любимыми песенными произве-
дениями и стихотворениями.

Песни, рожденные в пламе-

ни военного времени, – бес-
смертные герои и свидетели 
той Великой войны. Нежные и 
лиричные, шутливые и патрио-
тические, походные и строевые 
– они воодушевляли бойцов 
на атаку, напоминали о доме и 
близких, согревали души сол-
дат в минуты боевого затишья. 
Окрыляя на передовой и в тылу, 
фронтовая песня прошагала в 
строю до первых залпов побед-
ного мая.

Нам, поколению, знакомому 
с ужасами войны по кинофиль-
мам, произведениям и рассказам 
ветеранов, очень важно помнить 
и знать эти вечные песни, каж-
дую из которых отличает своя 
особенная история. Спасибо 
организаторам за такое теплое 
искреннее мероприятие.

М. ТИХОНОВА.

 Трогательная душевная встреча накануне Дня памяти и примирения и Дня Победы прошла в ме-
диа-центре Новоайдарской районной библиотеки. Встреча была посвящена песням и стихам воен-
ных лет. Тем, которые вели в атаку, поднимали боевой дух, настраивали на победу, помогали от-
дыхать между сражениями.  И тем, которые появились уже в послевоенное время, но так тонко и 
так полно передавали настроение, боль потерь и радость встреч. Их знают все, они живы и любимы 
людьми самых разных возрастов. Ведь творчество композиторов-песенников в военные годы – одна 
из самых замечательных страниц музыки. Песни тогда рождались в боях, с ними шли на подвиг, они 
вселяли силы и уверенность в победе над врагом.

Музейні працівники в рамках цього заходу вручили продавцям 
центру селища Новоайдар повітряні кульки з привітальними лис-
тівками та гілочками бузку. Чому саме продавцям? Співробітники 
музею із задоволенням пояснили: бо саме ця категорія населення не 
має змоги залишити свої робочі місця  заради відвідування святкових 
заходів, тож було вирішено - нехай свято цього разу завітає до них. 
Всього в святковому флешмобі було задіяно 60 чоловік.

 Окрім нової форми роботи музейники не забувають й про тради-
ційні. З 7 травня в музеї почала роботу виставка, присвячена Дню 
пам’яті і примирення та святкуванню Дня Перемоги 9 травня, «Наші 
земляки – Герої війни», на якій можна побачити нагороди – медалі, 
ордени, що отримували наші земляки за свої мужність та героїзм, 
листи з фронту та багато іншого. 8 травня музей відвідали учні 2 а і 
б класів Новоайдарської школи-гімназії. З ними проведено музейні 
уроки мужності: «Листи з фронту», «Герої війни – наші земляки», 
«Воєнні історії».

Всі заходи, організовані музеєм, були пронизані переживаннями 
та яскравими спогадами про невмирущий подвиг мешканців нашого 
району.

М. ТИХОНОВА.

 

До Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги 9 травня 
працівники музею влаштували привітально-святковий флеш-
моб «Шановні друзі, музей вітає Вас З Днем Перемоги».

Розповідь про те, якою  ціною 
здобули цей день, право на мир 
та свободу наші предки, нікого 
не залишила байдужим. У бага-
тьох присутніх на очах блищали 
сльози. Кожний згадав члена сво-
єї родини: дідуся чи прадідуся, 
бабусю чи прабабусю, яким дове-
лося пройти крізь пекло війни, та 
які не зламалися, продовжували 
свій героїчний життєвий шлях 
в післявоєнні роки, відбудовую-
чи  знищене господарство, інф-
раструктуру. Та деякі назавжди 

залишились на полях битв. Їхню 
пам’ять та пам’ять тих ветеранів, 
що пішли з життя вже у мирний 
час, всі присутні вшанували хви-
линою мовчання.

Багато щирих теплих слів на 
адресу ветеранів, а також 
привітань всім учасникам 
заходу сказали керівник 
СФГ «Айдар-Овоч» Олексій 
Леонідович Павлов та депу-
тат селищної ради Анатолій 
Григорович Ліщенко. – Ми 
пам’ятаємо подвиг наших 
дорогих ветеранів, пишаємо-
ся ними. Їхні бойові шляхи 
– важкі та виснажуючи. Але 
вони пройшли цей шлях гід-
но. І нам потрібно зробити 
все можливе для того, щоб 
бути гідними продовжувача-
ми їхніх шляхетних справ, - 
зауважили виступаючі.

Урочиста мить – покладання 
квітів до Братської могили. Пра-
во виконати цю почесну місію 
надано представникам юного по-
коління – дітлахам та О.Л. Пав-
лову.

Надалі на всіх присутніх чекав 
святковий концерт. Багато номе-
рів підготували учасники худож-
ньої самодіяльності Айдар-Ми-
колаївського клубу. Тут кожен 
знайшов собі щось до смаку: і 
пісні, під які неможливо не пла-
кати, та пісні, під які неможливо 

стримати посмішки. Ансамбль 
«Сударушки» заспівав багато ві-
домих пісень, серед яких «Ого-
нек», «Тучи над городом» та ін. 
Дитячий ансамбль виконав пісню 
«Дед уходил на войну». Не стри-

мували емоцій глядачі під час ви-
конання пісні «Отмените войну». 
Її виконали талановиті співочі ді-
вчата Аліна Пігуль та Анна Про-
шкіна. «Рисуют мальчики войну» 
- пісенну композицію під такою 
назвою виконали Марія Ліщенко, 
Анна Прошкіна та Юлія Ліщен-
ко. Вона також прийшлася всім 
до вподоби. Піснею «Огонек» 
привітала глядачів солістка РБК 
Юлія Крохмальова.

Тетяна Болдинова вразила всіх 
прочитанням вірша «Матері вій-

ні». Це було сильно, чут-
тєво та емоційно – діли-
лися враженням глядачі 
після концерту.

З роллю ведучих кон-
цертної програми та уро-
чистого заходу впорались 
Роман Літвиненко та     
Наталія Жданова. 

Після завершення кон-
цертної програми на юних 
айдар-миколаївців чека-
ло святкове частування, 
яке для них організував 
керівник СФГ «Айдар-                                      
Овоч» Олексій Леонідо-
вич Павлов.  Діти отри-
мали солодощі, печиво та 
напої. За постійну турбо-

ту щиро дякуємо О.Л. Павлову.  
І, звичайно, низько вклоняємось 
нашим дорогим ветеранам!

Т. РЯБОКОНЬ,   директор 
Айдар-Миколаївського клубу.

Під цим загальноукраїнським гаслом пройшов урочистий мітинг, присвячений Дню Перемоги, в 
селі Айдар-Миколаївка. На мітинг, попри складнощі погоди, зібралося багато айдар-миколаївців та 
гостей села.
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«Посеред труднощів знахо-
дяться можливості»

Альберт Ейнштейн

Шановні читачі! Продовжуючи 
пізнавати себе за допомогою на-
шої рубрики з психологічної гра-
мотності, сьогодні пропоную Вам 
трішки ближче познайомитися з 
собою. Тобто, дізнатися, що саме 
допомагає Вам справлятися з не 
простими життєвими обставинам. 
Опановуючи алгоритм вирішення 
проблем, я вас дуже спонукала 
йти за своєю метою, прислухатися 
до думки важливих для вас людей, 
але остаточне рішення приймати 
самостійно! Та коли людина по-
стійно знаходиться в стані стресу, 
бракує сил рухатися далі й діяти. 
Якось ті ситуації розрулюються, 
та не завжди так, як би хотілося. 
Руки опускаються, і хоч плач! Та 
ви маєте знати, що у кожної лю-
дини є шість каналів подолання 
труднощів, але добре розвинених 
лише декілька. Детальніше роз-
глянути ці канали можна за до-
помогою багатовимірної моделі 
BASIC Ph. Вона проста та ефек-
тивна для розуміння та користу-
вання.

В запропонованій моделі вра-
ховуються всі шість частин, з яких 

складається характерний для 
кожної людини стиль подолан-
ня труднощів:

1. Belief (віра): філософія 
життя, вірування та моральні 
цінності.

2. Affect (афект): почуття, 
емоції.

3. Social (суспільство):сус-
пільний фактор – функція, 
приналежність, родина, друзі.
4. Imagination (уява): творчість, 

гра уяви, інтуїція.
5. Cognition (свідомість): знан-

ня, логіка, реальність, думки.
6. Physiology (фізіологія): фі-

зична, чуттєва модальність та ді-
яльність.

Прочитайте уважно запитання 
і довго не задумуючись дайте на 
них відповіді.

Опитувальник:

Віра Belief 
1.Чи є у Вашому житті тради-

ції, ритуали, яких Ви дотримуєте-
ся з задоволенням?

2.Чи Вам подобається належа-
ти до якоїсь компанії, як ніби одна 
велика сім’я чи спільнота, група? 

3. Як часто Ви відчуваєте по-
чуття спільності в тій організації, 
системі, спільноті, в якій знаходи-
тесь? 

4. Наскільки Ви ціните партне-
рів, з якими у Вас є спільна спра-
ва? 

Вміння вбачати підтримку у 
вірі та духовних цінностях.

Емоції Affect
1. Чи важливо для Вас мати 

можливість ділитися думками чи 
тривогами з тими, хто поруч? 

2. Чи є у Вас творчі захоплення, 
хоббі? 

3. Чи часто Ви відчуваєте на 
собі піклування близьких та рід-
них людей? 

Проявлятися через плач, сміх, 
усне викладення своїх хвилювань 
в розмові з будь-ким.

Спілкування Social 
1. Що для Вас значить взаємна 

допомога і підтримка? 
2. Як Ви вважаєте, наскільки 

важливо ділити обов’язки в сім’ї? 
3. Чи подобається Вам бути лі-

дером, вести за собою інших? 
4. Вам подобається допомагати 

іншим, тим, хто у більш важкому 
становищі ніж Ви самі? 

Взаємодія з групою людей, 
спільне виконання завдання.

Уява Imagination 
1. Вам подобається створювати 

щось нове? Наскільки Ви нова-
тор? 

2. Імпровізація – Ваша стихія? 
3. Вам більше подобається за-

йматися однією справою чи пере-
ключатись на різні види діяльно-
сті? 

Уява допомагає замаскувати 
грубі факти реальності, вийти за 
межі реалістичних рішень, що 
досить часто дозволяє знаходити 
неординарний підхід.

Розсудливість Cognition
1. Вам важливо точно оцінити 

ситуацію, зібрати всю інформа-
цію? 

2. Для Вас зручніше імпрові-
зувати чи мати при собі робочу 
стратегію? 

3. В своєму житті як часто Ви 
тренуєте себе, самодисциплінує-
те? 

4. Чи важливо Вам мати реаліс-
тичний сценарій майбутнього? 

Розсудливість, або когніції 
включають в себе збір інформації, 
рішення проблем, самоорієнта-
цію, внутрішній діалог та скла-
дання списків та переваг.

Фізична активність 
Physiology and activities 

1. Як Ви чергуєте свою актив-
ність та періоди відпочинку? 

2. Чи можете Ви захопитися 
роботою, не дивлячись на фізич-
ний дискомфорт (холод, голод, си-
рість)? 

3. Які види відпочинку Вам 
більше подобаються? 

4. Чи користуєтесь Ви техніка-
ми релаксації?

Фізичні, тілесні способи подо-
лання труднощів. Релаксація, фі-
зичні вправи та фізична діяльність 
взагалі.

Відповідаючи собі на подані 
вище запитання, для самого себе 
зрозуміліше, яким чином, зазви-
чай, Ви долаєте свої життєві нега-
разди. Декому достатньо відвідати 
спортзал або зайнятися обробкою 
земельної ділянки, декому виплес-
нути свої емоції та почуття. Та не 
слід зневажати ті канали, які у Вас 
менш розвинені (якими не часто 
або зовсім не користуєтесь). Саме 
вони прийдуть Вам на допомогу 
в той час, коли ситуація здавати-
меться безвихідною. Чому? Бо 
найрозвиненіші канали поведінки 
людина використовує не замис-
люючись, ніби на "автоматі", та 
коли є відчуття безпорадності, 
це означає, що, повторюючи одні 
й ті самі дії, вирішення кризи не 
наступає. І саме змога розглянути 

ситуацію під іншим кутом, спро-
бувати інший канал виходу з неї і 
буде допомогою. Наприклад, якщо 
роздуми більше не допомагають, 
можливо, варто з'їсти шоколадку, 
або подзвонити подрузі? 

Людині притаманно недоо-
цінювати свої власні внутрішні 
сили. Я Вас дуже прошу, приді-
ляйте увагу своєму стану, тому, 
чим наповнені Ваші думки, чим 
заповнений Ваш внутрішній світ. 
Адже ніхто, окрім Вас, цього не 
відчуває і не в силах змінити. Інша 
людина може вплинути на Ваш 
душевний стан, але в незначній 
мірі. Прокидаючись вранці, саме 
Ви створюєте свій настрій на про-
дуктивний удень, а коли розвинете 
всі шість каналів, ніхто не зможе 
зіпсувати Вам настрій. Спробуй-
те! Людина сильна, коли спонукає 
себе до дії! Змінюючи себе, ми 
змінюємо світ навкруги!

Дякую за увагу! До нових        
зустрічей!

Марина БОЛГОВА, 
психолог.

Якщо у Вас є потреба поспіл-
куватися з психологом особи-
сто, мобільні бригади мають 
змогу завітати до Вашого насе-
леного пункту, провести групові 
заняття та індивідуальні кон-
сультації.

За більш детальною інфор-
мацією про нашу діяльність та 
співпрацю, будь ласка, звертай-
тесь:

Інна Кочубей, координатор 
мобільної бригади, м. Сєвєро-
донецьк, тел. 050-209-20-67,         
inna.kochubey@gmail.com

В рамках проекту «Психосоціальна підтримка осіб, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні» за підтримки Міністерства 
закордонних справ Німеччини, Malteser International та Мальтійської служби допомоги в Україні, який реалізує Психологічна Кризо-
ва Служба, у м. Сєвєродонецьк працюють Мобільні бригади. Це команда психологів, які виїжджають до населених пунктів, зокрема, 
Станиця Луганська, Новоайдар, Попасна, Золоте та до навколишніх сіл.

І ми з Вами продовжуємо розвивати навички психологічного відновлення, для того, щоб підвищити здатність справлятися зі 
своїми запитами та потребами.

Сестричко, дякую за людяність 
твою, 

За те, що у таку важку хвилину, 
Ти на посту завжди, як у бою, 

Спасаєш до останнього людину.

Сьогодні у системі охорони 
здоров’я України працює понад 
300 тисяч медичних сестер. Вони 
щоденно, не зважаючи на особи-
стий час та справи, виконують 
вкрай необхідну роботу з догляду 
за хворими, оскільки успіх ліку-
вання найтяжчих захворювань 
залежить саме від їх кропіткої 
праці, професіоналізму, від тепла 
їх сердець, посмішок, уваги, чем-
ного ставлення до пацієнтів. 

В Новоайдарському РТМО 
працює 97 медичних праців-
ників з середньою освітою. На 
зміну старшому поколінню при-
ходять молоді кадри. Старше 
покоління спеціалістів передає 
свій безцінний досвід молоді,  а 
молодь, в свою чергу, допомагає 
опановувати новітні технології та 
комп’ютерні ази старшому поко-
лінню.

Самовідданість, милосердя, 
професіоналізм – це основні риси 
людей, які вибрали цю професію. 
У всі часи медичні сестри є уосо-
бленням справжнього милосердя, 
невичерпного джерела доброти 

та великодушності, саме тому їх 
називають сестрами милосердя.

І вдень, і вночі невтомна і пра-
цьовита медсестра завжди біля 
ліжка хворої людини, якій так по-
трібні увага і тепло, заспо-
кійливе слово і добра пора-
да. У цій праці найяскравіше 
виявляється призначення 
медичних сестер, для котрих 
медицина – покликання, 
вияв сумління,  зміст життя.

Без медичної сестри не 
існувало б ні людського 
життя, ні медицини. Адже 
саме медсестра завжди при-
сутня при народження ново-
го життя і, на жаль, коли лю-
дина відходить з цього світу, 
очі їй теж закриває медична 
сестра. 

Піклувальниця, помічни-
ця, сестричка, янгол-охоро-
нець – як тільки не назива-
ють медсестер у найтяжчі 
хвилини свого життя ті, хто 
потребує особливої уваги й 
опіки. І одразу стає зрозумі-
лим, що ця професія потребує і 
жертовності, і готовності завжди 
прийти на допомогу, і неабияко-
го терпіння та витримки. І, без-
перечно, професіоналізму, який 
щохвилини стоїть на сторожі жит-
тя і здоров’я кожного пацієнта.

Багаторічний досвід, життєва 
мудрість, притаманні медичним 
сестрам Новоайдарського РТМО: 
Болдіновій Л.М., Філіпповій 
Л.В.,  Кранцевич Т.А., Гречиш-
кіній Т.С., Гречишкіній О.О., 
Войтенко Т.М., Байовій Н.А., є 
безцінним вкладом в роботу на-

шого закладу, його розвиток та 
процвітання.

Хочеться відзначити  робо-
ту   старших медичних сестер 
РТМО: Говтян В.В., Тиханової 
О.В., Тиханової Т.О., Суворової 
М.С., Кравченко О.В. та дієт-                          
сестри   Савіної О.А.

Щирих слів вдячності заслу-
говують медичні сестри стаціо-
нарів та поліклініки: Кобан Н.В., 
Рагуткіна Т.М., Русінова К.М., 
Нестерова М.С., Дмитренко О.В. 
Носкової Н.О., Гетьманцевої Н.В.

Налагоджена, якісна робота за-
кладу не можлива без  лаборантів 

рентгенівської та лабораторної 
служби: Блідної Л.В., Гук В.І., 
Запорожець І.П., Косової С.І., лю-
дей, які надають свої послуги ці-
лодобово, щодня, у всі пори року.

Окремо хочеться відмітити 
роботу головної медичної сестри 
- Антонової Людмили Олексан-

дрівни, її ділові, організаторські 
якості, вміння прийти на до-
помогу кожну хвилину, бажан-
ням поділитися своїм досвідом.            
Напевне, це велике щастя – бути 
потрібним людям, прожити своє 
життя гідно, увічнивши його до-
брими справами, плідними вчин-

ками на ниві життя. 
З нагоди професійного 

свята – Міжнародного Дня 
медичної сестри, висловлюю 
найщиріші привітання та 
безмежну вдячність за ваші 
чуйні серця, за повернуте 
здоров’я, за врятовані життя.

Нехай ваш благородний 
фах сприятиме людям у збе-
реженні одного з найцін-
ніших благ – здоров’я, хай 
майстерність супроводжува-
тиме кожен ваш професійний 
крок, нехай людська вдяч-
ність і любов повертаються 
сторицею та Божою благо-
даттю вам та вашій родині.

Хай добро, яке ви даруєте 
людям, повертається стори-
цею, а винагородою буде без-
межна вдячність пацієнтів, 

яким ви допомогли.
За ваш невтомний труд – низь-

кий уклін і найкращі побажання!

Д. ГРЕЧИШКІН, 
т.в.о. головного лікаря 

Новоайдарського РТМО.

12 травня світова спільнота святкує Всесвітній День медичної 
сестри.

Це свято відзначається з моменту об’єднання сестер милосер-
дя з 141 країни в професійну громадську організацію – Міжнародну 
раду медичних сестер.



6 «ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  23-24      17   ТРАВНЯ     2019 р.

Тож і цього року на початку  
травня жителі Новоайдару та 
гості селища мали можливість от-
римати безліч приємних емоцій 
від творчості учнів ДШМ, які у 
своєму виконанні гармонійно 
поєднали класичну та народ-
ну музику, мистецтво танцю та 
вокального співу, сучасні рит-
ми та народні мелодії. На сцені 
були найкращі учні та колективи 
школи мистецтв — переможці 
різноманітних творчих зма-
гань. Виконавська майстерність, 
розмаїття яскравих образів, нат-
хнення та емоційне піднесення 
— все це створило особливу 
атмосферу концерту, який прой-
шов на одному подиху. 

На гарний настрій відразу ж 
з фойє РБК налаштовувала ви-
ставка робіт юних художників, 
що навчаються в школі мистецтв, 
та виступ ансамблю духових 
інструментів під керівництвом   
В. Бойкова, який гарною музи-
кою зустрічав дорогих гостей на 
святі.

В школі мистецтв за роки 
існування з`явилося багато 
традицій. Одна з них — вітати 
кращих учнів та колективи з 
великої сцени районного Бу-
динку культури під час про-
ведення звітних концертів. 
Цьогоріч, як завжди, школі є 
чим пишатися. Протягом року 
учні школи продемонстрували 
високий рівень виконавської 
майстерності в конкурсах 
різного рівня. Щирі вітання та 
подяку всім присутнім вислови-
ла директор ДШМ К.В. Тихо-
нова, підкреслюючи особливу 

роль батьків, які підтримують 
своїх дітей, педагогів, що на-
вчають прекрасному, та тала-
новитих дітлахів. Грамотами 
адміністрації Новоайдарської 
школи мистецтв нагороджені 
учні, які протягом року брали 
участь у різноманітних конкур-
сах та посідали призові місця: 
Микита Пронін, Віталій Дячен-
ко, Михайло Можаров, Ярослав 
Гречишкін, Аліна Пігуль, Во-
лодимир Михайлюк, Анастасія 

Шилова, Наталія Гоцман, Поліна 
Буйлова, Анастасія Московчен-
ко, старший вокальний ансамбль 
НДШМ. За професійність, 
творче натхнення у підготовці 
учасників конкурсів нагороджені 
викладачі Н.А. Курчицька,           
В.Й. Мосьпан, О.О. Зайцев; под-
яки вручені викладачам Т.М. 
Ждановій та А.В. Полтавській.

Привітала викладачів, уч-

нів школи, їхніх батьків та 
глядачів концерту зі святом на-
чальник відділу культури РДА                    
А.А. Антипова. Також вона ви-
конала приємну місію – нагоро-
дила грамотами відділу культури 
Новоайдарської РДА викладачів 
В. В. Бойкова, В.І. Зверхановсь-
ку та С.В. Кулак.

Після всіх урочистих 
церемоній розпочався цікавий 
яскравий звітний концерт, до 
якого всі так ретельно готува-
лися. Відкрили його словами 
привітань неперевершені ведучі 
– учні школи мистецтв Наталія 
Гоцман та Данило Пронін.

Першим на сцену вийшов  
старший вокальний ансамбль 
ДШМ з піснею «Україна – бла-
гословенна Богом земля» (клас 
викладача В.І. Зверхановської). 
Дитячий ансамбль народ-
них інструментів (викладач                      
В.Й. Мосьпан)  у складі Яросла-
ва Гречишкіна, Віктора Нікітіна 
та Сергія Смолій підкорив всіх 
чудовим виконанням композиції 
«Как под горкой».  

Так, інструменталісти на 
концерті дійсно виступили 
прекрасно.  Неймовірно про-
лунала композиція «Весна на 
венских улочках» у виконанні 
юних талановитих піаністок 

Наталії Гоцман та Світлани 
Скрипник (викл.  Т.М. Жда-
нова). Не менш яскравим був 
виступ іншого фортепіанного 
дуету у складі Дарії Коренєвої 
та Анастасії Приказчикової з 
мелодійним «Вальсом» (викл. 
Т.М. Жданова). Прекрасно ви-
конала «Прелюдію» учениця                                      
Т. Жданової Наталія Гоцман. 
Оплески на свою адресу щиро 

заслужили юні музиканти 
Ярослав Гречишкін, який ви-
конав «Коробейников» (викл.                                                                                
В.Й. Мосьпан), та Віктор 
Нікітін, якому вдалося передати 
весь настрій композиції «Сурок» 
(викл. К.В. Тихонова). «Мену-
ет в формі рондо» підкорився 
Михайлу Можарову (викл.                                                         
В.В. Бойков), а «Кубинський 
танець» вправно виконав та-
лановитий гітарист Віталій 
Дяченко (викл. О.О. Зайцев). 
«Романс» чудово виконав Ми-

кита Пронін (викл. О.О. Зай-                                       
цев). Порадували здібностями 
ансамблі: дитячий ансамбль 
баяністів (викл. В.Й. Мосьпан)  
виступив з «Попурі», а  ансамбль 
гітаристів (викл. О.О. Зайцев)  - 
з композицію «Южный танец». 
Неперевершеним був виступ ду-
ету баяністів у складі викладачів 
школи Віктора Мосьпана та 
Віри Доброскок з композицією 
«Встреча».

Продемонстрували свої та-
ланти й вокалісти. Чарівна Аліна  
Пігуль заспівала пісню «Жу-
равлина доля». Микита Янцен 
ділився флюїдами радості, ви-
конуючи пісню «Ми – щасливі 
діти». Поліна Буйлова красиво 
заспівала композицію «Світ в 
полоні». Це були виступи учнів 
В.І. Зверхановської.  Кожного 
серця торкнулося щире та ніжне 
виконання пісні «Материнсь-
ка любов» Данилою Проніним. 
Продовжила материнську тему 
чуттєвою піснею «Я так тебя 
люблю, мама» Анастасія Шило-
ва. Це – учні Н.А. Курчицької. 
Гарно виглядав на сцені та чудо-
во заспівав дві пісні «Заря лени-
во догорает» та «Діти України» 
хор ДШМ під керівництвом                            

В.І. Зверхановської, концертмей-
стер Т.М. Жданова.

Яскравими та різноманітними 
були хореографічні номери. 
Старша группа (викл. О.А. Яро-
ва) майстерно  виконала «Го-
пак». Італійській народний та-
нець «Тарантелла» підкорився 
Аліні Лактіній та Валерії 
Щировій (викл. О.А. Ярова).  
Танок під назвою  «Люди»  у 
стилі контемп граційно вико-
нали учні старшої групи (викл. 
Д.Ю. Ігнатенко). Вдало стан-

цювали учні середньої групи 
«Гуцульський танок» (викл. 
О.А. Ярова). Надзвичайно 
ніжним танком «Мама» вра-
зили учні всіх вікових групп. 
Підготувала ліричну танцю-
вальну композицію викладач                 
Д.Ю. Ігнатенко.

Як завжди, зуміли «зачепи-
ти» й манерою виконання, й 
щирістю, й артистизмом, й бли-
ском в очах юнаки з гурту «Бас-
стрим» Данило Пронін, Віталій 
Дяченко, Микита Пронін та 
Максим Сухомлін. 

Концерт скінчився. Та довго 
ще було чути у глядацькій залі 
«Біс» та «Браво». Талановиті 
діти дійсно на це заслуговують.

Дитинство — найщасливіша 
пора життя. А для того, щоб 
в спогадах воно залишилося 
яскравим, треба обов`язково за-
йматися улюбленими справами. 
Для цих творчих дітлахів — це 
мистецтво, яке щодня розвиває 
та наповнює їх внутрішній світ 
гармонією та красою. Бажаємо 
хлопцям та дівчатам нових твор-
чих успіхів, перспектив! До но-
вих музичних зустрічей! 

М ТИХОНОВА.

На зворотньому шляху По-
сол відвідав військово-цивільну 
адміністрацію міста Щастя, де 
мав зустріч із керівником ВЦА 
Дмитром Скворцовим та дирек-
тором Луганської ТЕС Борисом 
Сафоновим. Ернст Райхель за-
значив важливість питання енер-
гобезпеки регіону та в цілому 
соціально-економічної ситуації 
населених пунктів, розташованих 
на лінії розмежування. Дмитро 
Скворцов ознайомив пана Райхе-
ля з ситуацією в місті Щастя та 
запропонував директору ЛуТЕС 

обговорити детальніше проблеми 
в енергетичній галузі. Борис Са-
фонов уточнив для офіційної де-
легації суть проблеми з постачан-
ням вугілля групи А та готовність 
компанії ДТЕК провести модер-
нізацію обладнання електричної 
станції для використання газової 
групи вугілля за умовами допо-
моги у налагодженні залізнично-
го сполучення у регіоні. Посол 
Федеративної Республіки Німеч-
чини виразив зацікавленість у 
вирішенні енергетичного питання 
Луганщини та подальшій зустрічі 

із керівництвом ДТЕК. Однак він 
наголосив на можливості звертан-
ня до інших джерел міжнародної 
фінансової підтримки.

Також під час зустрічі було 
обговорено загальну соціально- 

економічну ситуацію в Щасті, 
проблеми транспортної логістики 
та медицини, питання надання гу-
манітарної допомоги.

Під кінець візиту сторони об-
мінялися подарунками. Повно-

важному Послу Федеративної 
Республіки Німеччини Ернсту 
Райхелю та Генеральному кон-
сулу Німеччини Вольфгангу 
Мьоссінгеру дуже сподобалися 
подарунки від учнів Щастинської 
школи мистецтв. Обидва полотна 
виконані в техніці батік та при-
свячені темі України та символам 
її державності. Другий подарунок 
став також приємною несподі-
ванкою для іноземних гостей. Це 
кружка-щастя (робота Олексія 
Романова) з видами нашого міста 
та QR-кодом для сканування з те-
лефону інформації про минуле та 
теперішнє життя міста Щастя.

Пан Ернст Райхель щиро по-
дякував за гостинність і вручив 
керівнику ВЦА на пам'ять про зу-
стріч невеличкий подарунок.

schastye-rada.gov.ua

 

7 травня відбувся офіційний візит Надзвичайного та По-
вноважного Посла Федеративної Республіки Німеччини Ерн-
ста Райхеля та Генерального консула Німеччини (офіс Дніпро) 
Вольфганга Мьоссінгера до міста Щастя. Пан Ернст Райхель в 
перший раз завітав на Луганщину. Його подорож розпочалася із 
Сєвєродонецька та Станиці-Луганської, де він ознайомився з робо-
тою КПВВ “Станиця Луганська”.

Протягом навчального року в Новоайдарській дитячій школі 
мистецтв відбувається велика кількість різноманітних концер-
тних заходів. Але звітний концерт – це особлива подія. Це яскрава 
презентація всіх напрямків роботи учбового закладу. 
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Основною метою 
операції є запобігання 
та протидія нелегальної 
міграції, а також 
перевірка дотримання 
іноземцями та особа-
ми без громадянства 
встановлених законом 
правил перебування в 
Україні.

Н е л е г а л ь н и й 
мігрант — іноземець 
або особа без грома-
дянства, які перетну-
ли державний кордон 
поза пунктами пропу-
ску або в пунктах про-
пуску, але з уникнен-

ням прикордонного контролю 
і невідкладно не звернулися 
із заявою про надання статусу 
біженця чи отримання притул-
ку в Україні, а також іноземець 
або особа без громадянства, які 
законно прибули в Україну, але 
після закінчення визначеного 
їм терміну перебування втра-
тили підстави для подальшого 
перебування та ухиляються від 
виїзду з України.

До адміністративної відпо-
відальності за ч. 1 ст. 203  КУпАП                                                                 
(Порушення іноземцями та 
ОБГ правил перебування в 
Україні і транзитного проїзду 
через територію України) було 

притягнуто 5 осіб; за стат-
тею 205 КУпАП (Невжит-
тя заходів до забезпечення 
своєчасної реєстрації іноземців 
та ОБГ) до адміністративної 
відповідальності притягнуто 2 
особи громадян України.

З початку проведення 
операції виявлено 5 неле-
гальних мігранта, прийнято 3 
рішення про примусове повер-
нення іноземців до країни по-
ходження, всі рішення виконані.

Накладено штрафів на за-
гальну сумму 9180 грн.

До виявлення іноземців та 
ОБГ, які порушують встановлені 
законом правила перебування в 

Україні, залучені також орга-
ни місцевого самоврядування 
та громадськість, які повинні 
допомагати ДМС та силовим 
структурам.

Звертаємо увагу мешканців 
району на надану інформацію 
щодо дотримання вимог 
міграційного законодавства 
України та у разі наявності 
відомостей щодо іноземців та 
ОБГ, які порушують правила 
перебування в Україні, нада-
вати інформацію до Новоай-
дарського РВ УДМС України 
в Луганській області, а також 
до Новоайдарського відділу 
поліції.

Двох осіб уповноважених на виконання 
функцій держави Новоайдарського райо-

ну засудили за адмінкорупцію
Новоайдарський районний суд області підтримав 

позицію прокуратури та визнав двох осіб державно-
го підприємства Новоайдарського райнону винними за 
вчинення корупційних дій, передбачених ч.1 ст.172-6 
Кодексу України про Адміністративні правопорушення 
(Несвоєчасне подання без поважних причин декларації 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування).

За порушення вимог фінансового контролю суд при-
значив покарання відповідно до санкції статті - 850 гри-
вень штрафу.

М. ВЛАСЕНКО, прокурор Новоайдарського 
відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури, 

юрист 1 класу.

В Україні стартує пілотний проект для 
неповнолітніх правопорушників

5 лютого 2019 року набрав чинності спільний на-
каз Міністерства юстиції України та Генеральної про-
куратури України від 21.01.2019 № 172/5/10 «Про 
реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення 
для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні зло-
чину». 

Програма відновлення для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні злочину, може бути засто-
сована у разі наявності потерпілої сторони, вчинення 
неповнолітнім вперше злочину невеликої або середньої 
тяжкості, визнання неповнолітнім факту вчинення зло-
чину та згоди неповнолітнього і потерпілого на участь 
у програмі.

У рамках програми прокурор зможе запропонувати 
неповнолітньому можливість реалізації програми шля-
хом залучення адвоката-медіатора Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Разом з адвокатом-медіатором неповнолітній, 
який підозрюється у вчиненні злочину, зможе знайти 
порозуміння з потерпілою стороною, відшкодувати за-
вдану шкоду, пройти курс ресоціалізації, попрацювати 
з психологами, щоб у майбутньому не повторювати по-
милок.

Позитивними наслідками впровадження програми 
буде скорочення витрат бюджетних коштів на судовий 
розгляд; зменшення часу спілкування неповнолітнього 
з правоохоронними органами та судом, що не трав-
муватиме його психіку; потерпілий братиме участь у 
перевихованні неповнолітнього правопорушника та 
отримає відшкодування заподіяної йому шкоди, у тому 
числі моральної; залучення громадських організацій та 
соціальних служб до роботи з неповнолітнім правопо-
рушником для виправлення його поведінки, наповнення 
його дозвілля суспільно корисною діяльністю (гуртки, 
спортивні секції, робота тощо).

Головна мета проекту – дати шанс дитині уникну-
ти покарання, стати на шлях виправлення та назавжди 
відмовитися від хибного шляху.

М. ВЛАСЕНКО, прокурор Новоайдарського 
відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури, 

юрист 1 класу.

 

На Луганщині проходить 
операція «МІГРАНТ»

Протягом квітня - травня трива-
ють цільові профілактичні заходи з 
нагляду та контролю за виконанням 
законодавства в міграційній сфері 
під умовною назвою «Мігрант».

Так на сьогодні, дільничними 
інспекторами поліції Новоайдарсь-
кого відділу поліції було виявлено 
та притягнуто до адміністративної 
відповідальності п’ятьох осіб, які 
порушили правила перебування в 
Україні. Стосовно чоловіків скла-
дено адміністративні протоколи за                                                                                    
ст. 203 КУпАП «Порушення 
іноземцями та особами без гро-
мадянства правил перебування в 
Україні і транзитного проїзду через 
територію України».

 В. БАЙОВ, т.в.о. начальника 
СП Новоайдарського ВП ГУНП

 в Луганській області, 
капітан поліції.

Операція «Нерест»
На Луганщіні поліція з 1 квітня до 

30 червня проводить профілактичну 
операцію «Нерест-2019», яка 
пов'язана з встановленням у цей 
період заборони на вилов риби та 
раків.

Як зазначається, любительсь-

кий та спортивний вилов водних 
біоресурсів на рибогосподарських 
водних об'єктах, використання і 
відтворення водних біоресурсів 
та регулювання рибальства в 
Луганській області забороняється у 
такі строки: в усіх водосховищах 
з 1 квітня по 09 червня (включно) 
2019 року; у всіх річках та їх коре-
невих водах з 1 квітня по 19 травня 
(включно) 2019 року,  а в придат-
кових системах водойм (протоки, 
гирла, стариці, меліоративні кана-
ли, розливи водойм, які тимчасо-
во заповнюються водою в період 
весняної повені) з 1 квітня по 29 
червня (включно) 2019 року.

Промисловий вилов риби за-
боронений з 1 квітня по 9 червня 
(включно) 2019 року. Також риба-
лити та збирати раків заборонено в 
період виношування річковим ра-
ком ікринок, личинок, а саме — з 1 
квітня по 30 червня включно.

Крім того, забороняється 
організація змагань з рибальства 
та підводного полювання в період 
нересту риби, проведення у ри-
богосподарських водних об'єктах 
Луганської області та прибереж-
них захисних смугах днопогли-
блювальних, вибухових, бурових 
робіт, видобуток гравію та піщано-
ракушечної суміші.

Також не дозволено пересуван-
ня будь-яких плавзасобів, крім су-
ден спеціально-уповноважених 
органів, які здійснюють охорону 

водних біоресурсів. Нагадаємо, за 
порушення заборони передбачена 
адміністративна відповідальність у 
вигляді штрафу від 34 до 170 гри-
вень. За лов водних біоресурсів із 
застосуванням заборонених знарядь 
лову визначений штраф у розмірі від 
340 до 680 гривень з конфіскацією 
знарядь і засобів вчинення правопо-
рушення, які є приватною власністю 
порушника, та незаконно добутих 
біоресурсів.

Також за незаконне заняття 
рибним промислом передбачена 
кримінальна відповідальність за ча-
стиною 1 статті 249 Кримінального 
кодексу України.

Відповідно до неї порушнику 
світить штраф від 1700 гривень та 
більше. Крім того, за кожну неза-
конно виловлену рибину, незалежно 
від її розміру, нараховується розмір 
завданої шкоди.

М. СОРОКА, 
заступник начальника 

Новоайдарського ВП ГУНП в 
Луганській області, 

майор поліції.

Рятувальники закликають 
дотримуватись елементар-
них правил безпеки під час 
відпочинку поблизу водойм!

Шановні громадяни! Дотримуй-
тесь елементарних правил безпеки 
під час відпочинку поблизу водойм! 
Вода є не тільки джерелом життя, 
здоров'я та задоволення, але й дже-
релом небезпеки для життя людини. 
Найпоширенішою причиною нещас-
них випадків на воді є саме недотри-
мання правил безпечної поведінки 

громадянами. Тож. аби зменшити по-
казники загибелі на водних об'єктах, 
фахівці Служби порятунку проводять 
інформаційно-роз'яснювальну робо-
ту з громадянами щодо дотримання 
правил безпечної поведінки під час 
відпочинку. Проте, найбільш дієвим 
превентивним методом є власна 
обачність та відповідальність кожно-
го громадянина!

У місцях масового відпочинку на 
водних об'єктах КАТЕГОРИЧНО 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

• підпливати до моторних суден, 
веслових човнів та інших плавзасобів;

• залізати на технічні та 
попереджувальні знаки та інші пред-
мети;

• використовувати рятувальні засо-
би не за призначенням;

• стрибати у воду зі споруд, не при-
стосованих для цього, і в місцях, де 
невідомі глибина та стан дна;

• розпивати спиртні напої і купати-
ся в нетверезому стані;

• організовувати у воді ігри, 
пов'язані з пірнанням та захватом тих, 
хто купається;

• забруднювати і засмічувати водні 
об'єкти та територію пляжів;

• подавати обманні сигнали триво-
ги заради жарту;

• залишати без нагляду малолітніх 
дітей;

• використовувати для плавання 
автомобільні камери, плоти, лежаки, 
дошки;

• використовувати моторні, веслові 
човни, інші гребні і моторні плавза-
соби, водні велосипеди, швидкісні 
моторні плавзасоби, водні мотоцикли 
в зонах пляжів, у громадських місцях 
купання при відсутності буйкового 
огородження пляжної зони і в межах 
цієї зони.

Л. ІВАЩЕНКО, головний 
фахівець Новоайдарського 

районного відділу ГУ ДСНС 
України у Луганській області, 

капітан служби ЦЗ.

 

З метою запобігання та протидії 
нелегальній міграції та іншим порушен-
ням законодавства України в міграційній 
сфері у період з 1 березня по 31 трав-
ня 2019 року на території Луганської 
області Управлінням ДМС у Луганській 
області спільно з територіальними 
підрозділами, підрозділами Національної 
поліції України, органами охорони дер-
жавного кордону прикордонної служ-
би України, за участі територіальних 
органів СБУ та Державної служби 
України з питань праці, проводяться 
цільові профілактичні заходи з нагляду 
та контролю за виконанням законодав-
ства в міграційній сфері під умовною на-
звою «Мігрант».



      
8 «ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  23-24      17  ТРАВНЯ      2019 р.

Натуральные способы 
избавления от зубного 

налета
Зубной налет приводит к появ-

лению дырочек в зубах, кариеса и 
болезней десен. А в запущенных 
случаях он вообще может оставить 
человека без зубов.

Апельсиновая кожура. После 
того, как вы получите наслаж-
дение от вкусного апельсина, не 
выбрасывайте кожуру в мусорное 
ведро. С её помощью можно очи-
стить зубную эмаль. Втирайте ко-
журу в зубы, а затем хорошенько 
прополощите рот водой. Это хоро-
ший способ защиты от бактерий.

Пищевая сода. Ее можно 
использовать в качестве скраба для 
удаления зубного налета. В столо-
вую ложку воды добавьте щепотку 
пищевой соды, хорошенько сме-
шайте состав, обмокните в него 
зубную щетку и используйте как 
альтернативу традиционной зуб-
ной пасты.

Семечки кунжута. Будет пра-
вильно выработать привычку 
пережевывать пригоршню этих 
семечек в течение нескольких ми-
нут раз в день, а затем сплевывать 
образовавшуюся во рту массу для 
естественной очистки зубов. Впо-
следствии обязательно восполь-
зуйтесь сухой зубной щеткой для 
того, чтобы удалить остатки семян 
из зубов.

Витаминная паста. Для ее 
изготовления нам понадобятся 
продукты питания, содержащие 
витамин C. А к ним относятся по-
мидоры, клубника и апельсины. Их 
необходимо смешать для создания 
пасты, которую рекомендуется на-
носить на зубы на 5-6 минут, а за-
тем прополаскивать рот теплой во-
дой. Это не только убьет бактерии 
в полости рта, но и сделает ваше 
дыхание свежим.

newsyou.info

7 полезных свойств 
огурца

Есть такое мнение, что огурцы 
лишены питательных веществ — 
на это, мол, указывает бледный 
цвет плодов и высокое содержание 
в них воды. Но именно состав жид-
кости здесь и является уникаль-
ным.

Способствуют здоровью ко-
стей

Важнейшей питательным ве-
ществом в огурцах есть витамин К 
— ключевой для здоровья костей. 
Огурец с кожурой среднего разме-
ра содержит более 20% рекоменду-
емой суточной нормы витамина К. 
Низкий уровень этого элемента не-
которые исследования связывают с 
возможностью возникновения ос-
теопороза и повышенным риском 
переломов.

Поддерживает здоровье сер-
дечно-сосудистой системы

Огурцы содержат десятки анти-
оксидантов, в частности флавоно-
иды, которые защищают от сердеч-
ных заболеваний.

Утоляют жажду
Один средний огурец содержит 

194 г жидкости. Если добавить в 
воду тонко нарезанные ломтики 
огурца, то она станет вкуснее, что 
будет способствовать ее большей 
усвояемости.

Способствуют снижению веса
Огурец имеет уникальное соче-

тание, способствует потере веса: 
он малокалорийный, содержит 
клетчатку и жидкость. В одном 
среднем огурце столько же кало-

рий, как в четвертине яблоки.
Уменьшают риск возникнове-

ния рака
Огурец содержит природные фе-

нольные соединения — лигнаны. 
Бактерии в пищеварительном 
тракте превращают лигнаны в со-
единения, которые связываются с 
эстрогенными рецепторами. Неко-
торые исследования показывают, 
что лигнаны могут защищать от 
рака, связанного с эстрогеном, — 
рак груди, яичников, матки и про-

статы. Очень высокое содержание 
лигнаны в семенах льна и кунжута, 
капусте, брокколи, клубнике, абри-
косах.

Успокаивают кожу
В мякоти огурцов присутству-

ют вода, витамин С и кофеиновая 
кислота — это натуральные компо-
ненты с противовоспалительными 
свойствами. Такое сочетание успо-
каивающе воздействует на кожу, 
уменьшает раздражение и отеки. 
Именно поэтому огурцы применя-
ют в домашних условиях для ухода 
за кожей.

Помогают избежать непри-
ятного запаха изо рта

Одной из причин возникнове-
ния неприятного запаха изо рта 
являются бактерии в желудке. 
Жидкость в огурцах, а также слю-
на, выделяемая во время жевания, 
помогают очистить рот и убрать 
этот запах.

changeua.com

Звідки беруться 
тріщини на п’ятах і що з 

ними робити
Чому з’являються тріщини на 

п’ятах
Головна причина — суха шкіра. 

На ступнях немає сальних залоз, 
тільки потові. Тому наші ноги по-
требують додаткового зволоження.

Якщо вологи недостатньо, шкі-
ра стає сухою і грубою, на ній 
утворюються ущільнення — мо-
золі. Через навантаження під час 
ходьби шкіра лопається і з’явля-
ються тріщини.

Ось кілька факторів, які 
впливають на появу тріщин.

1. Ви п’єте мало води, організм 
зневоднений.

2. Ви миєтеся занадто гарячою 
водою. Вона змиває з шкіри тонку 
захисну плівку, через це з’являють-
ся сухість і лущення.

3. Багато часу проводите на но-
гах.

4. Миєте ноги жорстким милом, 
яке сильно сушить шкіру.

5. Не зволожуєте ноги кремом 
або спеціальною олією.

6. Носите незручне взуття: воно 
тисне або натирає.

7. Ви живете в холодному клі-
маті. Сухе зимове повітря і низькі 
температури погано впливають на 
шкіру.

8. Ви хворієте:
- діабет — високий рівень цукру 

в крові може порушити роботу по-
тових залоз і водний баланс шкіри;

• ожирінням – навантаження на 
ноги збільшується;

• авітамінозом — не вистачає 
вітамінів, необхідних для регене-
рації клітин епідермісу;

• екземою або псоріазом – ці 
хронічні захворювання проявля-
ються в подразненні і сухості шкі-
ри, провокують появу тріщин;

• грибковою інфекцією — коли 
грибок вражає шкіру, та стає су-
хою.

Коли треба звертатися до      
лікаря

Вам потрібна медична допомо-
га, якщо:

1. Тріщини почервоніли, болять, 
сверблять або кровоточать. Це від-
бувається, коли ви довго не зверта-
єте увагу на проблему і запускаєте 
її.

2. Вам боляче стояти і ходити.
3. У вас діабет, псоріаз, екзема, 

авітаміноз або ожиріння. У цьому 
випадку домашні засоби можуть 
зменшити проблему, але навряд чи 
повністю усунуть її.

4. На ступнях або нігтях з’явив-
ся грибок. Самолікування в цьому 
випадку небезпечне: скраби і ма-
ски можуть рознести інфекцію по 
шкірі.

5. Ви ретельно доглядаєте за 
шкірою, але нічого не допомагає, 
п’яти все одно тріскаються.

Лікар попросить вас здати ана-
лізи і призначить лікування хво-
роби, яка стала причиною тріщин. 
Також він випише засоби, які вам 
точно можна використовувати.

Як позбутися тріщин на               
п’ятах в домашніх умовах

Ці способи допоможуть, якщо 
тріщини на п’ятах невеликі, не 
завдають вам страждань і не ви-
кликані хворобами.

1. Відлущуйте мертві клітини 
шкіри

Вимийте ноги в теплій воді, а 
потім легкими рухами пройдіть-
ся по них пемзою або скрабом. 
Будьте обережні, не намагайтеся 
здерти ороговілий шар. Не зрізай-
те сухі мозолі бритвою або ножи-
цями. Так ви зробите тільки гірше, 
тріщини стануть більше і почнуть 
хворіти.

Починати потрібно з 1-2 разів 
на тиждень, але можна відлущува-
ти і частіше. А ось якщо шкіра по-
червоніла і запалилася, процедури 
потрібно припинити.

2. Робіть компреси або маски

Щоб пом’якшити і зволожи-
ти огрубілу шкіру, можна вико-
ристовувати натуральні засоби.

Кокосова олія
Вона має протимікробні власти-

вості і допомагає зберігати вологу.
Кожен день змащуйте шкіру 

олією, давайте їй трохи вбратися 
і надягайте шкарпетки. Бажано 
робити це перед сном і залишати 
олію на всю ніч. Але можна і ско-
ротити час впливу: просто при-
класти до ступень змочену в олії 
марлю на 20-30 хвилин, а потім 
протерти шкіру вологою сервет-
кою.

Мед
Володіє антибактеріальними 

властивостями і допомагає боро-
тися з тріщинами.

Нанесіть мед на чисту шкіру, 
помасажуйте і змийте теплою во-
дою. Або рівномірно розподіліть 
його по чистій і сухій шкірі, а че-
рез 15-20 хвилин змийте. Робіть 
це мінімум пару раз на тиждень, а 
краще — частіше.

Пюре з банана
Пом’якшує і живить шкіру, має 

антигрибкові властивості.
Перед сном наносіть пюре на 

п’яти на 15-20 хвилин 2-3 рази на 
тиждень.

3. Зволожуйте шкіру
Після маски або компресу, коли 

шкіра стане трохи м’якшою, нане-
сіть щільний зволожуючий крем 
для ніг. Він утворює тонку плівку, 
яка не дасть волозі випаруватися.

Одним з найбільш ефективних 
і бюджетних коштів вважається 
звичайний вазелін. Його потрібно 
нанести на чисту і суху шкіру, а по-
тім надіти шкарпетки і не знімати 
їх до ранку.

4. Носіть шкарпетки з бавовни
В таких шкарпетках ноги диха-

ють і менше потіють. Плюс бавов-
на зберігає вологу, яку шкіра отри-
мала з масок і кремів.

Шкарпетки з синтетики сховай-
те подалі в шафу, щоб не гальмува-
ти загоєння тріщин.

5. Використовуйте професійний 
засіб від мозолів і тріщин

Це можуть бути креми або гелі, 
в складі яких є сечовина, ізомерат 
сахариду, молочна, гліколева або 
саліцилова кислота. Вони допомо-
жуть видалити мертві клітини епі-
дермісу і пом’якшити шкіру.

Знайти такі кератолітичні засо-
би можна в будь-якій аптеці або 
магазині. Препарати потрібно вти-
рати 1-3 рази на день і для кращого 
ефекту накладати пов’язки.

Ну і перед застосуванням краще 
порадитися з лікарем.

6. Регулярно наносіть на тріщи-
ни рідкий бинт

Тріщини на п’ятах можуть запа-
люватися, хворіти і кровоточити, 
якщо в них потрапляють бруд і мі-
кроби. Запобігти цьому допоможе 
рідкий бинт у вигляді спрею.

Наносити його потрібно на чи-
сту і суху шкіру і оновлювати, як 
тільки бинт почне стиратися.

В аптеках багато різних спреїв, 
вони продаються без рецепта. Але 
перш ніж купувати їх, варто все 
ж проконсультуватися з дермато-
логом або ортопедом. Деякі речо-
вини в складі можуть викликати 
алергію.

Чи можна запобігти появі   
тріщин

Спосіб тільки один — догля-
дати за своїми ногами, регулярно 
проходити медогляд і здавати ана-
лізи, щоб не пропустити захворю-
вання. Експерти WebMD дають 
кілька простих порад щодо щоден-
ного догляду.

1. Перевіряйте, чи немає на 
ступнях запалень, порізів та інших 
болячок, щоб вчасно почати ліку-
вання і не допустити зараження.

2. Мийте ноги в теплій воді, але 
не дуже довго. Тривалі водні про-
цедури сушать шкіру.

3. Після миття зволожуйте шкі-
ру кремом або лосьйоном.

4. Вибирайте взуття за розмі-
ром. Воно не повинно тиснути.

5. Постарайтеся менше носити 
шльопанці і будь-яке взуття з від-
критою п’ятою, тому що воно не 
захищає вашу шкіру від пилу, бру-
ду і УФ-променів.

6. Не носіть одне і те ж взуття 
щодня, давайте йому час провітри-
тися. Вологе середовище ідеальне 
для розвитку грибкової інфекції.

ukrhealth.net

Правда и мифы о мытье 
волос

Как ухаживать за волосами, 
чтобы они радовали вас внешним 
видом и не приносили дополни-
тельных хлопот? Мы узнали не-
сколько секретов.

Первый миф, который развеяли 
специалисты, это цена шампуня. 
Сейчас ценовой диапазон очень 
велик. Но, как считают трихологи, 
большинству людей нет смысла 
тратиться на дорогостоящие шам-
пуни, если для этого нет каких-то 
показаний, например, после неко-
торых процедур требуются спе-
циальные шампуни. В целом же 
абсолютно не важно, сколько стоит 
ваш шампунь, так как основное 
его предназначение – очищение. 
Поэтому можно смело экономить 
на шампуне и тратить больше де-
нег на уходовые средства.

Шампунь не решает проблем с 
волосами. В частности, шампунь 
не избавит вас от перхоти – он 
может только помочь хорошо очи-
стить кожу от чешуек и увлажнить 
ее. Но чаще всего причиной пер-
хоти являются нарушения общего 
состояния организма, например, 
гормональный дисбаланс, нару-
шение обмена веществ и другие. 
Эти проблемы не устранит ника-
кой шампунь – нужно обратиться 
к врачу, чтобы установить и выле-
чить истинную причину появле-
ния перхоти.

Сейчас в тренде различные на-
туральные средства, с помощью 
которых можно ухаживать за воло-
сами и кожей головы. Но специа-
листы предупреждают — с ними 
надо быть осторожнее. Хотя боль-
шинство народных средств это 
различные настои и отвары лекар-
ственных растений, все же следует 
перед использованием исключить 
аллергическую реакцию. С ре-
цептами приготовления масок или 
шампуней, которые содержат ка-
кие-то химические добавки, луч-
ше вообще не связываться – это 
чревато не только аллергией, но и 
куда более серьезными проблема-
ми.

Еще один миф связан с тем, 
что частое мытье вредит волосам. 
Трихологи уверяют – это не так. 
Волосы необходимо мыть по мере 
загрязнения и, если у вас жирная 
кожа головы и вы постоянно поль-
зуетесь средствами для укладки, 
то можно мыть голову каждый 
день. Для этого лучше выбрать 
специальные средства, предназна-
ченные для ежедневного ухода, но 
подойдет и шампунь, который со-
ответствует потребностям вашей 
кожи.

7mednews
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Мясо: красный, черный, ду-
шистый перец, гвоздика, майоран, 
тимьян, тмин, куркума, лук.

Птица: тимьян, майоран, роз-
марин, шалфей, чабрец, базилик.

Рыба: лавровый лист, белый 
перец, имбирь, душистый перец, 
лук, кориандр, перец чили, горчи-
ца, укроп, тимьян.

Овощи: красный перец, имби-
рь, куркума, кориандр, горчица, 
кардамон, тмин, черный перец, 
душистый перец, мускатный орех, 
гвоздика.

Фрукты (сок/компот/десерт): 
корица, гвоздика, имбирь, бадьян, 
кардамон.

Паштет: белый перец, корица, 
имбирь, лавровый лист, гвоздика, 
корица, бадьян, имбирь, кардамон.

Сладкое: гвоздика, корица, 
бадьян, имбирь, кардамон, ду-
шистый перец, апельсиновая це-
дра, анис.

Картофель: кориандр, курку-
ма.

Горох, фасоль: кумин, имбирь, 
перец, кориандр.

Капуста: кориандр, фенхель, 
кумин.

Молоко: корица, кардамон, 
шафран.

Гречневая крупа: душистый 
перец, чили, кумин, куркума, ко-
рица, гвоздика, горчица черная, 
укроп(семена), укроп(зелень), 
асафетида, карри.

Манная крупа: имбирь, кур-
кума, корица, чили, шамбала, аса-
фетида, карри, мускатный орех.

Овсяная крупа: куркума, ду-
шистый перец, шамбала, гвозди-
ка.

Перловая крупа: имбирь, 
гвоздика, душистый перец, курку-
ма, пажитник, асафетида.

Пшеничная крупа: чили, им-
бирь, карри, мускатный орех, кар-
дамон.

Пшенная крупа: куркума, 
гвоздика, горчица черная, черный 
перец, пажитник, карри.

Рис: чили, имбирь, корица, 

гвоздика, куркума, кумин, асафе-
тида, горчица черная, тмин, кали-
нджи.

Ячневая крупа: имбирь, гвоз-
дика, душистый перец, куркума.

super-shef.

 
 

1. К смеси творога, яйца, муки 
для сырников добавить немного 
растительного масла. Они полу-
чаются пышнее и вкуснее.

2. Шкурки с сала хорошо доба-
вить при варке холодца из любого 
мяса. Холодец получается густой, 
в шкурке много желирующих ве-
ществ.

3. Секрет борща: свеклу для 
борща нужно почистить и варить 
целиком в бульоне все время, 
пока варится бульон. Затем мясо 
и свеклу вынуть, бульон проце-
дить и варить борщ как обычно, 
только в самом конце приготов-
ления вареную свеклу потереть 
на крупной терке, положить в уже 
готовый борщ. Дать закипеть и 
выключить. Вкус особенный, а 
цвет отличный.

4. Щи и борщ будут насыщен-
ней и вкуснее, если в них сварить 
целиковую картофелину, а затем 
размять. Разминать в кастрюле 
или в сковороде с заправкой.

5. Если печь открытый пирог с 
фруктовой или ягодной начинкой, 
сок во время выпечки убегает и 
подгорает на противне. Но есть 
выход: воткните в начинку вер-
тикально несколько макаронин с 
отверстием. Кипящий сок подни-
мается по этим трубочкам, а из 
пирога не выливается. Из готово-
го пирога макаронины вынуть.

6. Горькие огурцы можно опу-
стить на некоторое время в моло-
ко, добавив немного сахара. Го-
речь уйдет.

7. Чтобы в рисовой крупе не 
завелись жучки, положите в неё 
несколько металлических пробок 
от бутылок.

8. Если любите рассыпчатую 
кашу, тогда на стакан крупы нуж-
но брать 2 стакана жидкости. Ва-
рить рассыпчатые каши можно на 

бульоне или на воде, крупу нужно 
засыпать в кипяток.

9. Ломтик лука, положенный 
в холодильник, поможет унич-
тожить все неприятные запахи.

10. Если в рассол с солеными 
огурцами добавить немного су-
хой горчицы, они станут вкуснее 
и дольше сохраняются.

11. Для пряностей 
вредны: свет, высокая 
температура, повы-
шенная влажность. 
Хранить нужно в плот-
но закрытых непро-
зрачных керамических, 
фарфоровых или из 
темного стекла банках, 
каждую пряность в 
отдельной ёмкости по-
дальше от плиты.

12. Нельзя сыпать 
специи из баночки, в 
которой они хранят-
ся, непосредственно в 
кастрюлю с кипящим 
блюдом - они поглотят 
влагу из пара и потеря-
ют свое качество.

13. Шкурки от бана-
на помогают развариваться мясу. В 
кастрюлю с мясом положить шкур-                                                                                      
ку от банана. Вас приятно удивит 
полученный результат. Мясо бу-
дет мягким, сочным и ароматным.

14. В посуду с мясом для туше-
ния положить веточки вишни для 
запаха, аромата и непередаваемо-
го вкуса.

15. В фарш всегда добавляйте 
сахар (на 1 кг фарша столовую 
ложку). Ваши котлеты, беляши, 
чебуреки и прочие изделия из кот-
летной массы всегда будут очень 
сочными. Кладите в фарш, плюс к 
основным специям (соль, перец), 
сухой сельдерей - он улучшает 
вкус мяса.

16.  Чтобы печень не была же-
сткой, солите ее в конце приготов-
ления.

17.  Обваляйте кусочки яблок 
для шарлотки в муке, чтобы они 
потом не сбились в кучу.

18. Винегрет получится вкус-
нее, если добавить туда столовую 
ложку кипяченого молока и щепо-
тку сахара.

19. Вместо соли и уксуса чаще 
используйте сок лимона. Ци-
трусовый привкус не помешает 
любым блюдам, а еда станет бо-
лее полезной.

20. Чтобы бульон получился 
прозрачным, бросьте туда кубик 
льда и доведите до кипения.

misstits.co

 

Рис считается универсальным 
гарниром для овощных и мясных 
блюд. Его можно использовать 
в пищу не только в качестве гар-
нира, но и как самостоятельное 
блюдо. В этом злаке содержится 
множество сложных углеводов 
– 80%. В его составе практиче-
ски нет соли, а также полностью 
отсутствует глютен – очень силь-
ный белок-аллерген. Все это де-
лает злак диетическим продук-
том, который могут употреблять 
в пищу не только взрослые, но и 
дети. К тому же, его прописывают 
при диетическом питании людям 
с заболеваниями почек, сердца. 
Разновидностей этого полезного 
злака великое множество. Его раз-
деляют на три основные группы: 
длиннозерный; круглый; средне-
зернистый. Также классифициру-
ют рис по способу его обработки: 
дикий, шлифованный и пропарен-
ный.

Как приготовить 
рассыпчатый рис

Любой продукт должен быть не 
только вкусным, полезным, но и 
красивым. Ведь эстетический вид 
– немаловажный фактор при пода-
че блюда на стол. Многие, навер-
няка, сталкивались с проблемой, 

когда сваренный рис 
склеивается, липнет к 
столовым приборам и 
имеет сероватый вид. 
Во избежание этого, оз-
накомьтесь с нашим ре-
цептом варки риса для 
гарнира, чтобы он всег-
да рассыпался в вашей 
ложке и был жемчуж-
но-белого цвета. Необ-
ходимые продукты: на 
1 стакан риса необхо-
димо 400 мл воды, 40 г 
масла и 1 ч.л. соли. 

Рис нужно промыть 
холодной (теплой нель-
зя) водой. Процедуру 
повторить не меньше 
5 раз, пока сливаемая 

вода не станет совершенно чи-
стой. Залить рис холодной водой. 
Накрыть посуду полотенцем, про-
держать в таком виде не менее 
2-х часов (можно замачивать на 
ночь или с утра — на вечер). Спу-
стя отведенное время слить воду, 
опять промыть злак. Переложить 
размоченные зерна в кастрюлю 
(лучше толстостенную либо ка-
занок), залить водой, согласно 
пропорциям.  Дать воде закипеть. 
Не сбавляя газ, проварить рис 3 
минуты, не закрывая крышкой. 
Посолить, добавить сливочное 
масло. Закрыть кастрюлю (казан), 
выключить газ. Дать злаку насто-
яться в течение получаса.

Гарнир, приготовленный таким 
способом, получается рассып-
чатым. А минимальная терми-
ческая обработка не уничтожает 
полезные вещества в составе риса.

К тому же, такой вариант при-
готовления рисовых зерен потре-
бует от вас минимум времени – 
главное замочить его заранее.

ttrafarett.ru

Ленивые вареники
Замесить тесто из творога, 

муки, яиц, сахарного песка, соли 
(щепотка), ванили и растоплен-
ного сливочного масла. Тесто 
должно получиться достаточно 
плотным. Затем сформировать из 
него жгут толщиной сантиметра 2 
и разрезать его на одинаковые ку-
сочки. Вскипятить воду, немного 
ее посолить и опустить вареники, 
варить, пока они не всплывут на 

поверхность. Выловить вареники 
шумовкой, разложить на порцион-
ные тарелки и подать со сметаной, 
йогуртом или вареньем.

Ленивые хачапури
Лаваш разрезать на большие 

квадраты. Натереть на крупной 
терке сыр  и посыпать его перцем. 
Квадраты из лаваша смазать тон-
ким слоем сливочного масла, поло-
жить в середину по 2−3 ст. л. сыра 

и свернуть. Положить на разогре-
тую сковороду с маслом и обжа-
рить до золотистого цвета, по 3−4 
минуты с каждой стороны.

Очень ленивый голубец
Мелко порубить капусту, блан-

шировать ее 3 минуты в кипятке. 
Отварить до полуготовности рис. 
Мелко нарезать лук и натереть 
морковь. Обжарить их в масле. 
Добавить нарубленный мелко чес-
нок. Смешать капусту, рис, фарш, 
лук и морковь. Добавить яйцо, 
посолить и поперчить. Выложить 
всю массу в форму для выпечки, 
смазать сметаной. Запечь в ду-
ховке при 200 градусах.

Ленивые котлеты
Обжарить лук, добавить к нему 

специи и соединить с фаршем. 
Разбить два яйца, добавить муку и 
все тщательно перемешать. Фор-
му смазать растительным маслом 
или выстелить фольгой, выложить 
массу в форму и поставить в ду-
ховку, предварительно разогретую 

до 190 градусов. Запекать минут 
35−40. Нарезать порционно.

Ленивые пельмени
Мелко нарезать лук и добавить 

в фарш. Посолить и поперчить. 
Тщательно вымесить. Тесто ра-
скатать. Выложить на него фарш. 
Свернуть в рулеты. Морковь на-

тереть. Обжарить на масле, доба-
вить мелко нарубленный чеснок. 
Большие рулеты нарезать на более 
мелкие, поперек. Установить их 
на подушке из моркови.

Залить сливками, добавить 100 
мл воды и тушить под крышкой 
на медленном огне. Примерно 
полчаса. Подавать с зеленью и               
сметаной.

 Хочется приготовить в выходные домашнюю еду… Но катего-
рически не хочется провести все воскресенье на кухне — сначала за 
готовкой, а потом за мытьем посуды! Мы вас понимаем, поэтому 
составили подборку нехитрых, но очень вкусных рецептов, кото-
рые вы сможете повторить прямо сейчас.
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Человек будущего
Современный человек изме-

нится до неузнаваемости в буду-
щем. Прогнозы ученых становят-
ся все более фантастическими.

В частности, наш средний рост, 
по прогнозам, и дальше будет 
расти – человек будущего будет 
более двух метров высотой. 

«Вероятно, он будет иметь 
меньший объем мозга – это бла-
годаря компьютерам. Уменьшит-
ся количество зубов и размер рта 
– из-за мягкого питания. А вот 
пальцы наоборот вытянутся и 
нервных окончаний на них ста-
нет больше. Человечество будет 
иметь более темный цвет кожи 
благодаря смешению рас. И глу-
бокие морщины – через солнеч-
ное облучение», – говорится в 
описании. При этом исследова-
тели говорят, что сейчас в орга-
низме человека можно насчитать 
около сотни рудиментов (остаточ-
ный орган). По их мнению, они 
будут исчезать в последующих 
поколениях, зато человек продол-
жит менять свой облик и не будет 
таким, как сейчас.

Ранее сообщалось, что ученые 
намерены разработать цифровую 
копию человека, которая сможет 
заменить его в будущем. Благода-
ря инновационным технологиям 
можно будет полностью скопиро-
вать личность человека. 

Obozrevatel

Врачи нашли у 
человека новый орган
Американские ученые сделали 

сенсационное заявление о том, 
что им удалось обнаружить у че-
ловека самый большой орган. Они 
использовали современную аппа-
ратуру и инновационные методи-
ки исследований.

Отметим, что еще специалисты 
не дали официального название 
этому органу. Но, они подчер-
кивают, что он является самым 
большим человеческим органом. 
Добавим, что ранее кожа счита-
лась самым крупным органом у 
человека, информирует enovosty.
com/news.

Медики рассказали, что во вре-
мя эндоскопии желудка они заме-
тили нечто странное. Они увидели 
много каналов, которые образуют 
целую транспортную сеть для 
межклеточной жидкости.

Примечательно, что ранее ник-
то из врачей не догадывался о су-
ществовании такой сети. Кроме 
этого, ученых впечатлил и размер 
этого органа. Они подчеркнули, 
что он располагается по всему 
организму человека и по праву яв-
ляется самым большим.

Сейчас медики проводят де-

тальное изучение этого органа. 
Возможно, в скором будущем 
люди смогут избавиться от мно-
гих болезней.

enovosty.com

Найти двойника
Ученые из университета Аде-

лаиды (Австралия) проанализи-
ровали данные измерений около 
четырех тысяч лиц и выделили 
восемь ключевых параметров, 
по которым можно определить 
степень сходства разных людей. 
Прежде всего это расстояния 
между глазами, ушами и бровями, 
длина носа и ширина рта.

Результаты расчетов показали: 
вероятность того, что где-то на 
Земле живет хотя бы одна пара 
людей, у которых совпадают все 
8 параметров, — 1:135. Однако 
их шанс встретиться — один на 
триллион. Австралийские ученые 

довольно жестко подошли к опре-
делению двойников. Если рассто-
яния между ушами различались 
всего на один сантиметр, людей 
не считали похожими друг на     
друга. 

m.charter97.org

Ворони-експерти
Британські вчені з Кембридж- 

ського університету в ході дослі-
дження встановили, що новока-
ледонські ворони вміють на око 
визначати масу об’єкта. 

Вчені відзначають, що ці пта-
хи здатні виготовляти знаряддя 
праці — різні гаки і колючки для 
видобутку личинок з-під кори. 
Після першого застосування воро-
ни забирають інструмент з собою, 
щоб використовувати його надалі. 
Також у них виявили здатність по 
пам’яті відтворювати предмети 
різної складності і повідомляти 
про них родичам. Тепер біоло-
ги вирішили дізнатися, чи здатні 
вони визначати масу об’єкта на 
око, використовуючи лише дані 
про його переміщення по пові-
трю. Для цього група вчених в 
2016 і 2017 роках взяла 12 диких 
птахів і розділила їх на дві гру-
пи. Членам першої з них давали 
м’ясо з коробки, яку відкривала 
людина, за умови, що вони кида-
ли в трубку більш важкий пред-
мет, а членам другої - якщо вони 
кидали більш легкий. Важкими 
предметами були кубики масою 

10-15 грамів червоного та сірого 
кольорів, а легкими - білі і сині 
кульки з полістиролу. Після цього 
птахам показували, як предмети 
поводяться під впливом вентиля-
тора і знову провели експеримент. 
З’ясувалося, що ворони в 73% ви-
падках брали потрібний предмет з 
включеним вентилятором і в 50% 
з вимкненим. Таким чином тва-
рини орієнтувалися на попередні 
знання про властивості кубиків і 
кульок.

pravdyvo.info

Попробуйте 
помидофель

Недавно  в Англии предста-
вили чудо-овощ помидофель - 
смесь помидора и картофеля.

Сверху это растение - поми-
дор с красными маленькими то-
матами-черри, а снизу - карто-
фельные клубни. Такое чудо - не 
следствие генной инженерии, а 
результат ручной прививки тома-
та на картофель.

Продукт получил название 
TomTato. Его создатели уверя-
ют, что с каждого куста TomTato 
можно снять около 500 помидо-
ров черри и до 2 кг клубней бело-
го картофеля.

А на рынке Китая дебютирует 
новый сорт капусты "капустная 
роза". Этот вид овоща внешне 
напоминает цветок розы, он мо-
розоустойчив, богат витамином 
C, имеет приятный сладковатый 
вкус.

napensii.ua

Человек  может учиться 
во сне

Исследователи  из университе-
та Берна (Швейцария) доказали, 
что человек может учиться во сне.  
Во  время своих опытов ученые, 
используя электроэнцефалограм-
мы, фиксировали активность 
мозга и сорока одного волонтера. 
Во сне им через наушники дава-
ли слушать различные пары слов 
– одно слово на родном языке, а 
другое – на иностранном. Также 
использовались не существующие 
слова. Исследователи утвержда-

ют, что «слова, прослушанные 
несколько раз в стадии глубокого 
сна, люди запомнили лучше».

fraza.ua

Подышем и сразу 
поедим

Финские ученые сделали ре-
волюционное открытие, которое 
позволит человечеству избежать 
голода.

Одна из компаний  заявила о на-
чале производства пищи из воды, 
воздуха и электричества. Пред-
варительные испытания прошли 
успешно, и в скором времени под 
Хельсинки построят первую фа-
брику. Хотя идея «делать еду из 
воздуха» похожа на вымысел пи-
сателя-фантаста, она имеет под 
собой серьезные научные обосно-
вания. Как известно, воздух — это 
смесь нескольких газов: углерода, 
водорода, кислорода и азота. Ров-
но из этих же элементов (в разных 
конфигурациях) состоит и любой 
белок. Задача разработчиков, фак-
тически, свелась к тому, чтобы 
правильно перегруппировать 
атомы.

Процесс немного похож на 
выращивание дрожжей. Специа-
листы используют обычную воду 
для проведения реакции электро-
лиза, чтобы получить водород. В 
то же время с помощью фильтров 
из воздуха выделяются углекис-
лый газ и небольшое количество 
вспомогательных элементов. Все 
полученные компоненты идут 
на питание особых бактерий, в 
составе которых до 60% белка 
и аминокислоты (как в сое или 
водорослях). Бактерии подвер-
гаются термообработке, и в ито-
ге получается мелкий порошок, 
внешне и по консистенции похо-
жий на сухое молоко.

Начало коммерческого про-
изводства запланировали на на-
чало 2021 года. Ожидается, что 
процесс займет 2 года и на него 
понадобится 500 тысяч долларов. 
А спустя всего 1 год после запуска 
производства возможно будет по-
лучать до  50 млн порций белка в 
год.

hyser.com.ua

Суперклей. Гарри Кувер - 
физик из Америки, в 1942 году 
пытался создать прозрачный плас-
тик, необходимый для изготов-
ления прицелов к портативному 
оружию. Экспериментируя, он не 
раз работал с таким материалом, 
как цианокрилат, который легко 
и крепко склеивал образцы. Тогда 
физик проигнорировал это удиви-
тельное свойство материала. Его 
ценность он осознал лишь спустя 
шесть лет. Так и появился супер-
клей. Стоит отметить, что во Вьет-
намской войне его использовали, 
чтобы в буквальном смысле склеи-
вать людей. Суперклей наносили 
на открытые раны солдат, чтобы 
остановить кровотечение.

Чай в пакетиках. В 1904 году 
торговец из Нью-Йорка решил 
сделать мелкую расфасовку чая и 
пересыпал его из жестяных банок 
в маленькие шелковые мешочки. 
Однако, потребители начали за-
варивать чай прямо в этих самых 
мешочках и пришли в восторг. 
Гораздо позднее инженер Адольф 
Рамбольд создал пакетик из         

специальной марли.
Виагра.  То что сейчас называ-

ется виагрой, когда-то задумыва-
лось, как лекарство от стенокар-
дии. Однако, когда дошло дело до 
клинических исследований, сот-
рудники компании, отвечающей за 
выпуск препарата, отметили инте-
ресный побочный эффект. Обнару-
жилось, что тестируемое средство 
не влияет на кровяное давление, 
но значительно улучшает эрек-
цию. Данное открытие полностью 
изменило планы компании. Они 
быстро оставили свои разработки 
в сфере лечения стенокардии и пе-
реключились на исследования им-
потенции. Уже в 1998 году управ-
ление контроля качества одобрило 
препарат, который в последствии 
стал помощником многих мужчин.

Вазелин. В 1859 году работни-
ки нефтепромышленности жало-
вались на вязкое вещество, кото-
рое скапливалось на стенках труб 
нефтяных насосов. Свидетелем 
инцидента стал Роберт Чезбро - 
химик из Англии. Любопытный 
ученый заинтересовался и тут же 

взял пробу нефтепродукта. В про-
цессе исследований выяснилось, 
что данное вещество отменно 
смягчает кожу и заживляет раны. 
Тогда же желеобразная масса по-
лучила название «вазелин», ко-
торый быстро обрел популярность 
и начал использоваться в различ-
ных отраслях жизни. Сам Роберт 
Чезбро искренне верил в исцеляю-
щие свойства своего открытия и 
каждый день съедал по ложке вяз-
кого вещества и прожил достаточ-
но долгую жизнь - умер в 96 лет.

Принтер. Струйный принтер 
уже давно стал частью нашей 
повседневной жизни. Однако, это-
го изобретения могло и не быть, 
если бы инженер компании Canon 
случайно не положил горячий 
паяльник на шариковую ручку. 
Под воздействием высокой тем-
пературы ручка потекла, чем и 
натолкнула на мысль о создании 
устройства, способного печатать 
под воздействием высоких темпе-
ратур.

Микроволновка. В 1946 году 
американец Перси Спенсер изучал 

возможности магнетрона, способ-
ного излучать микроволновые во-
лны. Стоя рядом с работающим 
аппаратом, ученый почувствовал, 
как в его кармане расплавился шо-
колад. Заинтересовавшись прои-
зошедшим, Перси положил рядом 
с магнетроном зерна попкорна. 
Каково же было его удивление, 
когда они раскрылись. После был 
еще ряд исследований, которые 
натолкнули изобретателя на мысль 
о том, что под воздействием низко-
частотной энергии можно быстро 
готовить еду. Через год свет увиде-
ла первая микроволновая печь.

Железобетон. Садовник Жо-
зеф Монье из Франции торговал 
пальмами и терпел огромные 
убытки из-за того, что глиняные 
горшки бились в процессе пере-
возки, а деревья погибали. Чтобы 
как-то решить проблему и спасти 
свой бизнес, Жозеф решил делать 
горшки из бетона и укреплять их 
железными прутьями. Конструк-
ция оказалась настолько прочной, 
что садовник свернул свою тор-
говлю пальмами и запатентовал 
железобетонные конструкции.

Шоколадная паста. Удиви-
тельно, но шоколадная паста, ко-
торая имеет массу поклонников по 
всему миру, появилась в следствии 
случайной оплошности. Кондитер 
Пьетро Ферреро готовил конфеты 
для ярмарки, однако из-за долгих 
сборов часть изделий растаяла. 
Чтобы продукт окончательно не 
пропал, Пьетро превратил кон-
феты в шоколадную массу и нама-
зал ее на хлеб. Неожиданно, слад-
кая закуска разошлась «на ура», а 
кондитер вскоре стал основателем 
одной из самых прибыльных ком-
паний мира.

Всесезонная резина. Долгие 
годы американский изобретатель 
Чарльз Гудьир изучал свойства 
резины, пытаясь найти ту, кото-
рая была бы устойчива к разным 
температурам. Собираясь домой 
после очередного неудачного экс-
перимента, Чарльз ненароком 
опрокинул на плиту каучук, серу 
и свинец. Смесь обуглилась, за-
твердела и неожиданно оказалась 
именно тем, что ученый искал. 
Так появились вулканизированные 
шины и всесезонные покрышки.

История знает немало случаев, когда эпохальные открытия совершались абсолютно случайно. 
Это мог быть чей-то неудачный эксперимент или же оплошность, совершенная на кухне. Так или 
иначе, результатами подобных «случайностей» сегодня пользуется весь мир.
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разное

ДОМ, с. Айдар-Николаевка, 
центр, 095-167-23-14.

СРОЧНО двухкомнатную 
КВАРТИРУ, ул. Дружбы (Киро-
ва), д. 6, 050-864-70-61.

двухкомнатную КВАРТИ-
РУ, кв. Шевченко, 066-292-14-30,     
Наталья.

ГИТАРУ, 095-053-67-61.
ЭСПАРЦЕТ в тюках, цена 

договорная, 066-697-13-80,                   
050-477-23-22.

ДОЙНУЮ КОРОВУ,                             
098-274-90-42.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ, 095-632-57-69, 
050-191-17-06. 

ПЧЕЛОМАТКИ, украин-
ская, степная, итальянка, цена –             
250 грн., 066-298-50-85.

БОЧКИ «МЖТ-10», «Форт-
шрит-8»; ПРИЦЕПЫ «2ПТС-4», 
новые кузова, резина, «КРН-5,6» 
прицепной, усиленный, с туковой 
системой (внешние подкормки), 
066-253-53-34.

ПШЕНИЦУ, 4 грн./кг, Спева-
ковка, 095-57-13-633

2 КОРОВЫ на молоко, ТЁ-
ЛОЧКУ 10 дней, 2 ХОЛОДИЛЬ-
НИКА, 050-613-71-99

ПАСЕКУ, 066-036-34-81.
МОТОБЛОК бензиновый, 

мощность – 6,5 л.с., с полным ком-
плектом навесного оборудования, 
цена договорная, возможен час-
тичный бартер на с\х продукты, 
066-039-00-02 (предпочтительно 
через СМС).

МОТОЦИКЛ «ИЖ Плане-
та-3», 095-510-46-16.

продам

ЗАВОД КУПИТ МЕД, ВОСК (ПОСТОЯННО), 099-371-00-31.
КУПЛЮ ВОСК, МЕД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ОБМЕН ВОЩИ-

НЫ, 050-704-33-18.
КУПЛЮ КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.

куплю

Изготовление, 
перетяжка, ремонт 
мягкой мебелИ
095-410-86-01, 067-640-64-14.

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

услуги

работа

аренда
Сдам ЖИЛЬЕ, 095-147-88-13.

куплю коРоВ,  
бЫкоВ, Телок, 

лоШАДей.
095-512-38-39,            
098-389-73-47

Выражаем искреннее соболезнование Гордееву Николаю Ива-
новичу, дочери Юлии, сыну Максиму, внукам, сестрам по случаю 
преждевременной смерти их жены, матери, бабушки, сестры – 

ГОРДЕЕВОЙ Любови Владимировны.

Коллектив центральной районной аптеки ЦРА № 76.

бУРИм СкВАЖИНЫ
диаметр 63-125 
095-052-85-55

Виконавчий комітет Новоайдарської селищної ради, який знахо-
диться за адресою: смт. Новоайдар, вул. Дружби, 1, оголошує кон-
курс на надання послуг з вивезення побутових відходів.

Підставою для проведення конкурсу є рішення виконавчого коміте-
ту Новоайдарської селищної ради № 44 від 08 травня 2019 року.

Конкурс відбудеться 25 червня 2019 року о 10.00 годині за адре-
сою: смт. Новоайдар, вул. Дружби, 1. 

Уповноважена особа, яка здійснюватиме зв’язок з учасниками кон-
курсу - Духан Артем Миколайович - заступник селищного голови. 
Контактний тел. (06445) 9-46-47.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 
- наявність матеріально-технічної бази; 
- вартість надання послуг;
- досвід роботи з надання послуг з поводження з побутовими від-

ходами; 
- наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації; 
- наявність відповідного дозволу або ліцензії на провадження гос-

подарської діяльності із поводження з побутовими відходами.

Послуги повинні надаватись на всій території смт. Новоайдар,       
с. Айдар-Миколавка, с. Маловенделівка. Об’єкти утворення побу-
тових відходів - багатоквартирні житлові будинки (48 шт.), одноквар-
тирні житлові будинки (3064 шт.), підприємства, установи та організа-
ції, які розташовані на території (97 шт.).

Середня відстань до об’єктів з відходами та їх місцезнаходженням 
- 16 км.

Конкурсні пропозиції подавати до конкурсної комісії особисто 
або надсилати поштою до 10.00 години 25.06.2019 року за адресою: 
93500, Луганська обл., смт. Новоайдар, вул.Дружби, 1.

Голова конкурсної комісії.

Предприятию «Айдар-МилаМ» требуется СОТРУДНИЦА на 
участок фасовки, 099-508-25-49.

На работу в ТОВ «Айдар-МилаМ» требуются ВОДИТЕЛЬ (кате-
гории С, Е), оплата от 10 000; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по 
охране труда, 099-054-81-17.

Поездки на АЗОВСКОЕ 
МОРЕ: Мелекино, Белосарайская 
коса, Ялта, Урзуф (с июня). Выезд 
из поселка Новоайдар по пятницам 
в 21:00 (центральная площадь), че-
рез Северодонецк, Рубежное, Кре-
менную, Краматорск.

Перевозки осуществляются ми-
кроавтобусом, автобусом (от 8 до 
28 мест). Цена билета в обе сто-
роны – от 900 грн. (семье более 
2-х человек - скидка). Помогаем 
с расселением: цены – от 60 грн./
сутки с человека.

Подробности по телефонам: 
066-789-54-14, 098-481-73-13.

Оголошується прийом громадян на військову 
службу за контрактом до ЗСУ

УМОВИ ПРИЙОМУ:
Вік від 18 до 60 років; освіта не нижче базової загальної серед-

ньої; придатність за станом здоров'я. 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІЛЬГИ:

Заробітна плата від 10 000 грн. та додатково 6 500 грн. та 17 000 
грн., після укладання першого контракту військовослужбовцям ви-
плачується одноразова грошова винагорода від 14 000 грн.; щорічна 
матеріальна допомога на оздоровлення; повне державне утримання; 
забезпечення речовим майном; своєчасне фінансове забезпечення;  
безкоштовне медичне обслуговування військовослужбовців та чле-
нів їх сімей; отримання статусу учасника бойових дій; пільги щодо 
комунальних платежів; санаторне-курортне лікування військово- 
службовців та членів їх сімей; пільговий проїзд на всіх видах тран-
спорту.

За більш детальною інформацією та ознайомленням з повним 
переліком вакантних посад звертайтесь до Новоайдарського рай-
онного військового комісаріату за адресою: смт. Новоайдар, вул. 
Айдарська, буд. 2, тел. 9-43-47, т. 050-992-05-02, т. 066-679-64-42.

Попередження про 
пожежну небезпеку 

в лісах
Збільшується ймовірність ви-

никнення загорянь в природних 
екосистемах, невчасне виявлення 
яких може призвести до масштаб-
них пожеж. 

Наголошуємо: «Правила по-
жежної безпеки в лісах України» є 
обов'язковими для всіх громадян! 
Перебуваючи у лісовій місцевості, 
не кидайте недопалки та непогашені сірники. 

Пам'ятайте, в даний пожеженебезпечний період забороняється: 
розведення багать у лісових масивах, в'їзд до них транспорту, паління. 
За умов надзвичайної пожежної небезпеки (5 класу), передбачається 
введення заборони на відвідування населенням хвойних насаджень. 
Порушення даних вимог тягне за собою адміністративну, криміналь-
ну відповідальність та відшкодування винуватцями завданих збитків. 

Проте, рятувальники, в першу чергу, звертаються до свідомості 
громадян - із розумінням поставтеся до вимушених заборонних захо-
дів та будьте відповідальними у дотриманні вимог безпеки. 

При виявленні пожежі, що тільки починається, наприклад, невели-
кого загоряння трави або тліючу лісову підстилку, спробуйте загасити 
його самотужки водою, грунтом або піском. Обов'язково треба поче-
кати і переконатися, що вогонь не розгориться знову. 

Якщо ж пожежа досить значна - негайно телефонуйте до служби 
порятунку за номером «101», повідомте про подію, її масштаби та 
чітко вкажіть місце виникнення. Пам'ятайте, що лише спільними зу-
силлями ми зможемо зберегти навколишнє середовище від руйнівної 
сили вогню!

Є. ТУРКІН, начальник Новоайдарського районного відділу 
ГУ ДСНС України у Луганській області, 

підполковник служби ЦЗ.

считать  недействительным
Втрачене ОБЛІКОВО-ПРИПИСНЕ ПОСВІДЧЕННЯ серії ОПК 

№ 196, видане на ім’я ГАЛЯСНОГО Миколи Вікторовича вважати 
недійсним.
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Вишиванка — це символ здо-
ров’я та краси, щасливої долі й 
родової пам’яті, порядності й чес-
ності, любові та святковості; крім 
того, вишиванка – це ще й оберіг. 
Вона – унікальна, неповторна та 
й, до того ж, має магічні обережні 
властивості.

Які саме? Про це та про багато 
інших цікавих моментів, пов’яза-
них з вишиванкою, напередодні 
Дня вишиванки нам розповіла 
науковий співробітник районного 
краєзнавчого музею, вишиваль-
ниця в третьому поколінні Алла 
Анатоліївна Сорокіна. 

А  розпочала вона свою роз-
повідь з легенди про вишиванку. 
Сенс цієї легенди ми вам коро-
тенько передамо.

Був час, як почав на землі люд 
вимирати. Від якої хвороби, того 
ніxтo не знав. Отак іде чоловік і 
враз упаде, зчорніє, запіниться і 
вмре. Не жалувала ні молодих, 
ні старих. А жила собі в селі над 
Дністром бідна вдова Марія. За-
брала пошесть у неї чоловіка й 
п’ятеро дітей. Лише наймолодша 
Івaнкa ще здорова. Доглядає мaтіp 
за донечкою, як за скарбом найдо-
рожчим. Але не вберегла... Поча-
ла сохнути Івaнкa, їсти не хоче, а 
тільки п’є, блідне, тане на очах. 

Одного вечора до хати при-
йшла якась бабця старенька. 
Взяла, певно, стара до серця той 
плач і мовила: — Повідаю тобі 
тайну тієї страшної хвороби. Але 
присягни, що не обмовишся. Ди-
тям присягай! — Присягаю... До-
нечкою! — Ти тяжко перенесла 

смерть родини. Дам тобі раду... 
Виший на рукавах, на пазусі і 
всюди хрести. Та ший чорні або 
червоні, щоби здалеку чорти ви-
діли... Але не кажи нікому біль-
ше, бо смерть доньки вздриш на 
очах... Вже за годину червона і 
чорна мережки оперезали дитячу 
сорочечку. Донечка здоровша-
ла щодень і просила маму: — А 
виший іще терен... А калину... З 
тим вже Івaнкa здорова: і скаче, і 
сміється, і співає. А мамине серце 
стискається від болю, як видить, 

що знову понесли небіжчика на 
цвинтар. Не витримала. Від хати 
до хати бігала розпатлана і страш-
на: — Шийте, шийте хрести... 
Вишивайте... Будете жити! Рятуй-
теся! Люди замикалися в xaті. Не 
вірили.

Марія прийшла додому, взяла 

на руки Івaнкy і побігла до цер-
кви. Забила в дзвін на сполох. За 
хвилю вже всі збіглися. Обцілу-
вала Марія дитину і мовила до 
людей: — Не повірили! Думаєте, 
здуріла? Та най буде, дітей мeні 
ваших шкода..., — на тім зірвала з 
Іванки сорочечку вишиту. Дитина 
на очах зчорніла і померла. Тільки 
тоді повірили люди й почали ви-
шивати хрести на сорочках.

З того часу відійшла хвороба. 
А люди ходять у вишиванках. Так 
мaтepі навчили дочок, а дочки 
своїх дочок, і вже ніxтo не обхо-
дився без вишитої сорочки. Но-
сять оту красу і понині. Але мало 
хто знав, звідки прийшла та краса 
до людей.

А це дійсно краса, яку слова-
ми описати просто неможливо.                                     
– Кожна область має свої традиції 
вишивання сорочок, - говорить 
Алла Анатоліївна. – В нашій, на-
приклад, переважають рослинні 

візерунки червоних та чорних 
кольорів. Цікавий факт – до кінця 
18 сторіччя  у нас не було ниток 
чорного кольору. Тому фарбували 
їх попелом, корою дубу, ягодами 
бузини та ін. Треба пам’ятати, що 
вишиванка – це не просто одяг. 
Він має особливу силу. Напри-
клад, чи знаєте ви, що на жіночих 

сорочках найрясніше було при-
йнято вишивати рукава? Це через 
те, що жінка багато працює ру-
ками, тому треба, щоб вони були 
під особливим захистом. Пазуху 
зазвичай не вишивали, бо зверху 
на сорочці був ще одяг. В деяких 
селах вишивали ожерьолок. Та 
взагалі разом з вишиванкою но-
сили намисто – ще один могутній 
оберіг.

Хочу наголосити, - додає       
А.А. Сорокіна, - що найбільшу 
силу, а не просто красу, мають ви-
шиванки з місцевими, притаман-
ними рідній місцевості візерун-
ками та кольорами. Погодьтесь, 
неймовірно виглядають вишиван-
ки, вишиті червоним та чорним. 
Синій – це колір свята. Гарні та 
ніжні – вишиванки, вишиті білим 
по білому.

Мабуть, не зайвим буде додати, 
що доньки Алли Анатоліївни Інна 
та Наталія теж гарно вишивають. 
Інна виходила заміж у вишитій 
сукні. Також дівчина вишила со-
рочки традиційними місцевими 
візерунками собі й чоловікові 
Олександру (на фото). На виши-
ванці Інни буяють червоні пишні 
маки, сорочка Олександра при-
крашена також рослинним візе-
рунком – жолудями. 

Наталя також власноруч виши-
ла собі лляну сорочку солярними 
візерунками в яскравих червоних, 
жовтих, синіх та чорних кольорах.

Справжня колоритна барвиста 
українська сорочка, зроблена з 
льону й вишита вручну, оздоблена 
національними орнаментами та 
виконана різноманітними техні-
ками вишивання, втілює всю ро-
дючість української землі та ще-
дрість і гостинність українського 
народу. Нехай й надалі ці найкра-
щі якості об’єднують всіх україн-
ців великим почуттям поваги і лю-
бові до українських традицій, до 
країни, один до одного.  Тож щиро 
бажаємо, щоб вишиванка вашої 
долі була завжди вишита миром, 
родинним добробутом та щастям!

М. ТИХОНОВА. 
18 травня музейні працівники 

відзначатимуть своє професій-
не свято. Ми щиро вітаємо їх, 
творчих і натхненних, бажаємо 
нових досягнень, неймовірних 
вражень від роботи та багато 
цікавих відкриттів.

Докладний матеріал про тих, 
чиї професійні долі тісно пере-
плелися з музеєм, про колектив 
однодумців читайте в наступ-
ному номері «ВН».

 

Ми, українці, з гордістю носимо вишиту сорочку. Мабуть, ніде 
в світі більше немає такої краси як наша вишиванка. Наш народ 
ставився до вишиванки як до святині. Ці сорочки найцінніші, бе-
режуться як реліквії. 

Новоайдарська селищна рада разом із пред-
ставниками  сільських рад, що увійшли до скла-
ду об’єднаної територіальної громади (ОТГ), 
починають розробку СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
НОВОАЙДАРСЬКОЇ ОТГ на період до 2027 
року. 

Першим кроком з цієї складної, але цікавої 
роботи є створення робочої групи. 

18 квітня відбулось її установче засідання. 
Також розроблений Спільний план дій щодо 
розробки Стратегії, на виконання якого буде 
орієнтуватись робоча група (розміщено на сайті                            
http://novoajdar.selrada.org.ua/).   

На запит громади, для підвищення інститу-
ційної спроможності перспективної Новоай-
дарської ОТГ в сфері стратегічного планування 
розвитку території, в рамках Програми ООН із 

відновлення та розбудови миру (UN RPP) для 
надання консультаційної та методологічної 
підтримки ПРООН залучено Національного 
експерта із соціально-економічного та страте-
гічного планування, який буде брати участь у 
всіх засіданнях робочої групи та у всіх етапах 
процесу розробки Стратегії. 

Під час опрацювання розділів Стратегії роз-
витку Новоайдарської ОТГ будуть проводитись 
анкетування мешканців, бажаючих буде запро-
шено до роботи у фокус-групах. 

Долучайтесь до нас у facebook, група «Роз-
робка Стратегії розвитку Новоайдарської ОТГ».

У разі наявності пропозицій для обговорення 
просимо направляти їх на адресу Новоайдар-
ської селищної ради, або на електронну адресу:  
strategi_novoaidar_org@ukr.net.


