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Проект формату майбутніх районів – їхню кількість та 
склад по кожній області і АР Крим - Мінрегіон направив 
на погодження до центральних органів виконавчої вла-
ди, облдержадміністрацій та асоціацій органів місцевого 
самоврядування.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та 
територій.

У відомстві зазначили, що карти майбутніх районів 
підготовлені на основі пропозицій обласних державних 
адміністрацій та тривалих консультацій з асоціаціями 
і експертним середовищем та наголосили, що це є в 
своїй сукупності лише першим проектним докумен-
том, який ще зазнає змін в ході погоджень та попередніх                   
обговорень на рівні Уряду, перед його схваленням.

Чому виникла необхідність зміни районного поділу?
Одна із причин – це величезні диспропорції 

параметрів існуючих районів, які не відповідають су-
часним вимогам для організації ефективної місцевої 
влади. Для порівняння, найменший район в Україні 
за кількістю населення – Поліський, Київської 
області, в якому проживає 5622 населення (ста-
ном на 01.01.2019 р.), найбільший – Харківський                                                                                                         

з населенням 182100 (станом на 01.02.2016 р.).
Всього в Україні 490 районів. З провадженням ре-                                                                                                                   

форми місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади, 26 районів повністю покриті об’єднаними 
громадами, на рівень яких в рамках децентралізації влад-
них повноважень перейшли майже всі повноваження 
райдержадміністрацій та районних рад. Території 164 
районів покриті ОТГ від 50 % до 99 %. Це означає, що 
РДА цих районів здійснюють свої повноваження на мен-
ше половині їх території. І лише на території 75 районів 
(16 %) не утворено жодної ОТГ. Фактично, інститут РДА 
повноцінно функціонує лише на території 75 районів.

В Мінрегіоні звертають увагу на те, що райони є 
штучними утвореннями для організації на їх території, 
в першу чергу, державної виконавчої влади, і ключовим 
тут є максимальна ефективність з мінімальними затра-
тами на її утримання. Послуги, які раніше громадяни 
отримували в райцентрах, надаватимуться на найближ-
чому до людей рівні – рівні громад, як це сьогодні вже 
відбувається в об’єднаних громадах, у Центрах надання 
адміністративних послуг.

decentralization.gov.ua

«Ми скоро підпишемо угоду щодо модер-
нізування Попаснянського водоканалу орієнтовно 
на 75 млн євро. Ще додатково у нас з’явилась 
можливість розпочати ремонт ще  двох доріг: 
від Мілового на Старобільськ та Старобільськ –         
Новоайдар».

С. ГАЙДАЙ, голова ЛОДА - керівник ЛОВЦА.
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Соціальні гарантії підвищено 
з 2 до 2,5 прожиткових 
мінімумів для:

- дітей до 6 років – 4447,50 грн;
- дітей від 6 до 18 років – 5545 

грн.
До 3,5 прожиткових міні-

мумів підвищено допомогу для 
дітей з інвалідністю:

- до 6 років – 6226,50 грн;
- від 6 до 18 років – 7763 грн.

Згідно з ухваленим законопро-
ектом № 2494, старші за 80 років 
самотні пенсіонери щомісяця от-
римуватимуть додаткову допомо-
гу на постійний догляд сторонніх 
людей.

40 % прожиткового мінімуму 
– 655 грн – виділятимуться 
додатково до 500 грн до-
плат пенсіонерам, які грома-
дяни отримують по раніше            

впровадженій програмі.
Законом встановлено допо-

могу малозабезпеченим сім’ям 
для організації підприємницької 
діяльності та виведення роди-
ни з бідності. Ця допомога буде 
одноразовою та виплачувати-
меться непрацюючій праце-
здатній особі з числа членів         
малозабезпеченої сім’ї.

Розмір такої допомоги та спи-

сок документів для її отримання 
визначатиме Кабінет Міністрів 
України.

Як отримати допомогу на 
дітей під опікою.

Для отримання допомоги 
на дітей, над якими встанов-
лено опіку чи піклування, слід 
звернутися до органів праці та 
соціального захисту населення 
за місцем проживання опікуна чи 
піклувальника або дитини.

Окрім заяви, із со-
бою потрібно мати такі                             
документи:

- копія рішення про встанов-
лення опіки чи піклування;

- копія свідоцтва про народ-
ження дитини;

- довідка з місця проживан-
ня заявника про склад сім’ї (для 
вихованців дитячих навчаль-
них закладів, що фінансуються 
не за рахунок бюджетних кош-             
тів – довідку про статус дитячого            
навчального закладу);

- довідки про розміри інших 
виплат, що одержує на дитину 
опікун чи піклувальник;

- якщо опікун чи піклувальник 
проживає за місцем проживання 
дитини, потрібно надати довідку 
за місцем реєстрації опікуна чи 
піклувальника про те, що він не 
перебуває на обліку як одержувач 
допомоги на дітей.

tl-news.com.ua

Верховна Рада України підвищила соціальні гарантії для дітей під опікою та призначила ви-
плати самотнім пенсіонерам та малозабезпеченим сім’ям.

В Україні збільшили розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.     
За це 2 червня проголосували 239 народних депутатів.

Маркування на будівлях 
необхідне для організації про-
стору. Табличка з номером і 
назвою вулиці або провулка на 
вашу адресу допомагають пер-
соналу швидкої медичної до-
помоги, працівникам пожежної 
безпеки або поліцейським опе-
ративно ідентифікувати ваше 
домогосподарство і вчасно 
відреагувати на звернення.

Необхідно відзначити, що не 
тільки житлові будинки повинні 
мати табличку з адресою, але і 
всі інші адміністративні будівлі 
(підприємства бюджетної сфе-
ри, адміністративні заклади, 
магазини, банки, аптеки і т. д.).

Власники домогоспо-
дарств, керівники приватних 
підприємств і підприємці 
малого та середнього бізнесу 
зобов’язані встановити таблич-
ку з номером і назвою вулиці 
на свою адресу на фасаді жит-
лового будинку, підприємства, 
закладу торгівлі або соціальної 
сфери.

Порушення правил бла-
гоустрою тягне покарання 
адміністративного характе-
ру згідно зі ст. 152 КУпАП 
України «Порушення держав-
них стандартів, норм і правил 
у сфері благоустрою населених 
пунктів, правил благоустрою 
територій населених пунктів».

З 1 червня штрафи за 
відсутність номерів на домо-
господарствах будуть досягати 
до 1360 грн – для населення і 
до 1800 грн – для магазинів, 
ферми, бюджетних установ та 
церкви.

Керівники підприємств, 
організацій, установ, неза-
лежно від форм власності та 
відомчої належності, юридичні 
та фізичні особи, зобов’язані 
забезпечити наявність на кож-
ному будинку номерних знаків 
та назв вулиць, провулків 
відразу після завершення дії 
карантину.

dialogs.org.ua

 

 З 1 червня 2020 року в Україні штрафуватимуть власників 
«безадресних» будинків. Так згідно з правилами благоустрою 
та методичними вимогами для проведення Всеукраїнського 
перепису населення, домогосподарства та адміністративні 
будівлі повинні мати адресні таблички.

Так, за порушення правил 
охорони телекомунікаційних 
мереж або пошкоджен-
ня телекомунікаційної 
мережі, технічних засобів 
телекомунікації чи споруд 
електрозв’язку, які входять 
до складу телекомунікаційної 
мережі (якщо воно не викли-
кало припинення надання 
телекомунікаційних послуг), 
передбачається відповідаль-
ність у вигляді штрафу від 1700 

до 3400 грн для громадян та від 
5100 до 6800 грн для посадових 
осіб.

Умисне пошкодження або 
руйнування телекомунікаційної 
мережі, технічних засобів 
телекомунікації чи споруд 
електрозв’язку, які входять 
до складу телекомунікаційної 
мережі (якщо такі дії спри-
чинили припинення надання 
телекомунікаційних послуг), 
карається штрафом від 17 до 51 
тис. грн або обмеженням (по-
збавленням) волі на строк від 1 
до 3 років.

Ті самі дії, вчинені повтор-
но або за попередньою змовою 
групою осіб, караються штра-

фом від 51 до 170 тис. грн або 
позбавленням волі на строк від 
3 до 6 років.

Якщо такі самі дії завда-
ли майнової шкоди у великих 
розмірах (якщо її розмір у ти-
сячу і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян) або спричи-
нили тяжкі наслідки (припинен-
ня надання телекомунікаційних 
послуг на критично важливі 
об’єкти інфраструктури), ка-
раються штрафом від 255 до 
425 тис. грн або позбавленням 
волі на строк від 6 до 8 років із 
конфіскацією майна.

112.ua

В Україні почав діяти  Закон «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо посилення захисту 
телекомунікаційних мереж».

Законом передбачається посилення кримінальної та 
адміністративної відповідальності осіб за пошкодження,   
руйнування складових телекомунікаційної мережі.

День фермера святкуватимуть в 
Україні щороку 19 червня.

Кабінет Міністрів під час сво-
го засідання погодив відповідний 
президентський Указ.

У пояснювальній записці до 
проекту Указу зазначається, що 
для відзначення Дня фермера об-

рано саме цю дату, оскільки 19 
червня 2003 року в Україні було 
ухвалено закон «Про фермерське 
господарство».

Зазначається, що метою запро-
вадження Дня фермера є «вша-
нування самовідданої праці фер-
мерських господарств, їхнього 

внеску в розвиток агропромисло-
вого комплексу та продовольчої 
безпеки» нашої держави.

На сьогодні в Україні заре-
єстровано майже 47 тис. суб'єктів 
господарювання з організаційно-
правовою формою «фермерсь-
ке господарство». Це 62 % від 
загальної кількості суб'єктів,       
зайнятих в аграрному секторі.

racurs.ua

Відповідно до норм За-
кону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» фізичні 
особи – підприємці є плат-
никами єдиного соціального 
внеску. Для них встановлено 
обов’язок сплати платежу не 
менше мінімального розміру          
страхового внеску. 

В Новоайдарському районі 
ведуть підприємницьку діяль-
ність 1582 осіб, і обов’язок 

кожного з них сплачувати 
єдиний соціальний внесок не-
залежно від фінансового стану. 
При цьому, 509 підприємців 
намагаються уникнути сплати 
і свідомо ігнорують вимоги 
чинного законодавства, на-
рощуючи борг до Пенсійного 
фонду України. 

Нагадаємо, що не кожна 
людина, яка звертається за 
призначенням пенсії, може її 
отримати. Обов’язковою умо-
вою призначення є страховий 
стаж, накопичений за період 
трудової діяльності шляхом 
повної та своєчасної сплати 
єдиного соціального внеску. 
Тож звертаємось до фізичних 
осіб - підприємців – сплачуй-
те своєчасно, дбайте про свій 
соціальний захист сьогодні та 
у майбутньому. 

О. ЗОСІМЕНКО, 
начальник відділу 

забезпечення наповнення 
бюджету ГУ ПФУ 

в Луганській області.

 
Кабінет Міністрів дозволив по-

давати документи для реєстрації 
земельних ділянок в органи Держ-
геокадастру онлайн з 10 червня. 

Зокрема, 10 червня Держгео-                                                                        
кадастр розпочав реалізацію 
пілотного проекту щодо за-
провадження принципу ексте-
риторіальності при державній 
реєстрації земельних ділянок.

Це означає, що для подання 
документів та реєстрації ділянки 
не потрібно буде їхати до конкрет-

ного органу відомства, наприклад, 
до столиці – це можна буде зроби-
ти за місцем проживання.

«Мається на увазі, що громадя-
нин може звернутися за послугою 
за місцем реєстрації, а заявка буде 
розглядатися в органах інших об-
ластей. В електронній формі це 
займе 7 днів замість 14 й усуне 
можливість для корупції, тому що 
заявка об’єктивно розглядається 
людьми, які не знають тих, хто ці 
документи подав», – прокоменту-

вав на засіданні прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль.

Як уже повідомлялося, у березні 
Кабінет Міністрів України ввів 
принцип екстериторіальності при 
погодженні з Державною служ-
бою з питань геодезії, картографії 
та кадастру документації із зем-
леустрою для того, щоб унемож-
ливити корупційні ризики та 
необґрунтовані відмови. У лютому 
Держгеокадастр запустив безкош-
товний сервіс для перевірки заяв 
на реєстрацію земельних ділянок.

agronews.ua

Згідно Указу Президента 
України від 23.03.2020 року     
№ 103/2020 «Про внесення змін 
до Указу Президента України 
від 16.01.2020 року № 13/2020» 
перенесено строки проведен-
ня чергового призову громадян 
України на строкову військову 
службу з квітня – червня на   
травень – липень 2020 року.

Внаслідок чого громадяни 
України, які закінчують закла-
ди освіти у червні – липні 2020 
року та мали відстрочку від чер-

гового призову, підлягатимуть 
призову на строкову службу, 
що призведе до порушення 
конституційних прав громадян 
України на здобуття наступного 
ступеня освіти.

З метою організованого 
проведення призову громадян 
України на строкову військову 
службу та забезпечення 
конституційних прав на здо-
буття освіти,  призовникам, які 
закінчують заклади освіти та 
планують продовжити навчан-

ня, необхідно особисто прибути 
до Новоайдарського районного 
військового комісаріату, надати 
письмову заяву та відповідні 
відомості (довідки) із органів 
освіти і науки щодо продо-
вження навчання для здобуття         
наступного ступеня освіти.

Військовий комісар 
Новоайдарського районного 

військового комісаріату 
підполковник 

М. ЛИСЕНКО.
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Підставити один одному плече у скрутний момент не 
вагаючись вирішили фермери.

Площа близько 14 тисяч гектарів знищена, загальна 
сума недоотриманого прибутку без урахування особи-
стих господарств складає понад 226 мільйонів гривень. 
Це наслідки негоди, що вирувала Луганщиною проти    
неділі 31 травня.

В області працює штаб із подолання кризи. Скла-
дається він із представників агросектору. 4 червня  
відбулось його он-лайн засідання.

Сергій Ковальов, голова ГО «Асоціація ферме-
рів та приватних землевласників Луганської об-
ласті», акцентував увагу на конкретно виконаній 
роботі. «На сьогоднішній день зібрані оперативні 
матеріали щодо шкоди, завданої стихією, ми за-
безпечуємо ефективну комунікацію між ферме-
рами. Ми домовились про максимальні знижки,                                              
найбільш комфортні умови».

До речі, до складу кооперативу «Восток», який 
очолює С. Ковальов,  запрошуються всі охочі із 
символічним внеском: 1 га площі – 1 гривня. Також 
для акумуляції коштів зареєстровано рахунок для       
благодійних внесків у фонд «Аграрії Луганщини».

На допомогу місцевим аграріям стала і Все- 
українська аграрна рада. Ярослав Михайлов, член 
правління Всеукраїнської аграрної ради: «Ми 
підтримували і будемо підтримувати у боротьбі 
з проблемами аграріїв Луганщини для того, щоб 
зробити все  можливе. Я особисто від себе пере-
рахував 10 тис. гривень. Ми можемо надати близько 
тонни супер раннього сорту насіння, строк його ве-
гетації – 80-90 днів. Його не пізно висівати й у червні.                                                                        
Також надаємо соняшник сорту «Чемпіон».

Фермерські питання лобіюються у владних кабінетах 
самими аграріями. Геннадій Новіков, голова Аграрної 
спілки України: «Наші пропозиції враховані владою, з 
приводу компенсації за гектар. Також на розгляду питан-
ня по  кредитах та відсоткових ставках. Збираємо дані по 
пошкодженнях, будемо виділяти й насіннєвий матеріал 
тощо.

Допоки у владних кабінетах вирішують долю агро-

сектору, у обласній адміністрації просять повіри-
ти у перспективи підтримки аграріїв та зібрати пакет                               
документів на компенсацію.

Любов Безкоровайна, заступник директора Депар-
таменту агропромислового розвитку Луганської ОДА: 
«Ви повинні зібрати дані, які пошкодження мають міс-
це. Крім цього, довідку зі статистики, зробити розрахун-
ки недоотриманого прибутку. Ці пакети треба надати до 
районних управлінь на комісії. Ми закликаємо, щоб ви 
надали повний пакет до адміністрацій по недоотриман-
ню прибутку. Я розумію, що вже неодноразово держава 
вас кидала,   але давайте все ж візьмемо участь в цьому 
процесі».

Підтримка  Луганщини забезпечується з віддале-
них областей. Зокрема, руку допомоги простягнули                   
Запорізька, Київська та Харківська області.

Анатолій Довгань, голова Запорізької обласної асо-
ціації фермерів: «Ми допоможемо. Проведемо нара-
ду й виділимо чи то насіннєвий матеріал, чи то кормо-
вий. Завантажимо машини й направимо до вас. В цьому                        
й є сенс асоціації – допомагати одне одному».

Анатолій Старунський, почесний голова асо-
ціації фермерів Київської області: «Всі ферме-
ри Київщини стурбовані тим, що сталося на Лу-
ганщині. Ми всіма силами будемо намагатися вас                                                                                  

підтримати на всіх рівнях, допомогти по максимуму».
Іван Биков, почесний голова асоціації фермерів 

Харківської області, член кооперативу «Восток»: 
«Безумовно, ми будемо притягати людей для допомоги          
фермерам Луганщини з боку Харківської області».

Працюють й народні обранці від Луганщини. Олек-
сандр Лукашев, народний депутат України: «Я 
взяв участь у засіданні Кабміну. Як там було зауваже-
но, треба встановити статус події. За всіма ознаками                               
вона має не державний, а регіональний рівень».

Аграрії заручились не тільки ресурсною, але 
й медійною підтримкою, аби проблеми Луган-
щини не залишились поза увагою громадськості,                                                                     

політиків та чиновників.

За матеріалами Ирта FAX.

Прокоментував ситуацію й член штабу, ке-
рівник СФГ «Айдар-Овощ» Олексій Павлов, до 
речі, як раз прямуючи до Колядівки: «Дуже при-
кро, що постраждали люди, постраждали агра-
рії. Найбільше негода торкнулась КСП «Олексі-
ївське» в селі Олексіївка, підприємства «Скай»                                              
та «Агротон» у Колядівці. 

Пшениця, де пройшов град, знищена повністю, 
на всі 100 %. Постраждали й посіви соняшника.

Перший шок пройшов. Аграрії «зібралися» і ста-
ли пересівати поля. Звичайно, зібрали всі необхідні 
для оформлення компенсацій документи. Ферме-
ри перерахували по 3 гривні з гектару в обласний 
фонд на допомогу постраждалим аграріям. Кош-
ти будуть перерозподілятися, щоб максимально                                                            
допомогти господарствам, що опинилися в скруті.

Компенсація – це тільки в перспективах. 
А аграріям не можна втрачати ні дня, ні години. 
Поки дозволяють строки, погода,  треба пересівати,                                       
щоб у кінці сезону все ж таки отримати врожай.

КСП «Олексіївське» та «Агротон» пораються свої- 
ми силами, в них достатньо техніки, аби подолати 
ці труднощі. Трохи складніше справи в підприємства 
«Скай». На допомогу їм «Айдар-Овощ» направив кілька 
одиниць сільськогосподарської техніки, в тому числі, 
трактор з сіялкою та культиватор. Сподіваємось, агра-
рії впораються з цим викликом. Зараз все робиться для 
того, щоб села не залишились без врожаїв. Найголовніше                                   
наразі, найцінніше – час, який не можна втрачати».

Починаючи із 10 червня з 11:00 відновлюється про-
пуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежу- 
вання в контрольних пунктах в’їзду-виїзду для авто-
мобільного і пішого сполучення в районі проведення 
операції Об’єднаних сил.

Пропуск громадян і транспортних засобів буде про-
водитися щоденно з 11:00 до 14:00 та здійснюватися:

- для автомобільного сполучення через КПВВ 
«Мар’їнка»: дорожній коридор «Донецьк – Курахове»;

- для пішого сполучення через КПВВ «Станиця 
Луганська»: дорожній коридор «Станиця Луганська –   
Щастя – Новоайдар».

Під час в’їзду на підконтрольну Уряду України те-
риторію громадянам проводитиметься температурний 
скринінг. Обов’язковою умовою також є перебування в 
захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної 
дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Слід зауважити, що для пропуску через КПВВ гро-
мадяни повинні дати згоду на проведення заходів 
обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного 
електронного сервісу «Дій вдома», або обсервації, від-
повідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України                                                                                                      
№ 392 від 20.05.2020 р.

Пріоритет на перетин лінії розмежування надається 
громадянам:

- за наявності причин соціально-гуманітарного ха-
рактеру (при наданні відповідних підтверджуючих     
документів);

- які слідують для участі в зовнішньому незалежно-
му оцінюванні та особам, що їх супроводжують (при 
пред’явлені сертифікату та запрошення-перепустки).

Громадяни, які перетинатимуть лінію розмежуван-
ня для участі у складанні тестування із ЗНО та осо-
би, які їх супроводжують, будуть звільнені від заходів 
обов’язкової самоізоляції або обсервації. Пропуск вка-
заної категорії осіб здійснюватиметься при пред’яв-
ленні сертифікату ЗНО та запрошення-перепустки                                    
для участі в ЗНО.

Пропуск решти осіб здійснюватиметься після  
оформлення громадян пріоритетної категорії.

Приводом для зустрічі земляків була 82 річниця від 
дня утворення Луганщини. Лейтмотивом заходу стало 
обговорення майбутнього та першочергові завдання 
щодо економічного відродження регіону.

Зокрема, голова облдержадміністрації повідомив про 
домовленість з представниками уряду Франції щодо ви-
ділення 75 млн євро на реконструкцію Попаснянського 
райводоканалу, початок розробки проєктно-кошторис-
ної документації залізничної гілки, що з’єднає ділянку 
«Лантратівка – Кіндрашівська Нова» зі всеукраїнською 
мережею, заплановане на вересень підписання угоди з 
ЄБРР щодо виділення 150 млн євро 
на ремонт доріг «старобільського 
трикутника» та плани будівництва 
обласної лікарні.

Він також розповів про законодав-                                                                  
чі ініціативи обласної влади, зокре-
ма, законопроєкт щодо «розщеплен-
ня» ПДФО, прийняття якого могло 
б суттєво вплинути на наповнення 
бюджету області.

У рамках обговорення шляхів 
реінтеграції тимчасово окупованих 
територій голова Луганського зем-
ляцтва у Києві Вадим Горан презен-
тував проєкт «Розвитку вільних еко-
номічних зон у Луганській області».

«Війна – це стимул до побудови 
нових галузей промисловості на 
основі наявного в області потенці-
алу. Адже бізнес – головний стейк- 
холдер усіх процесів відродження      
Луганщини», – наголосив він.

Як приклад перспективних альтернатив, Вадим Горан 
визначив: збирання та експортування лікарських рослин 
для фармацевтичної промисловості, розвиток вітрогене-
рації, сонячної енергетики та переробки сільськогоспо-
дарських відходів для теплогенерації тощо.

«Ми маємо закласти механізми розвитку, які можна 
буде реалізувати одразу, як тільки будуть врегульовані 
безпекові питання», – підсумував Вадим Горан.

Ідею створення вільних економічних зон підтри-
мав і відомий бізнесмен, депутат Верховної Ради VII         
скликання Валерій Мошенський.

«Біда, що в нас немає промисловості, проте це 
наш шанс вирощувати екологічно чисту сільсько-
господарську продукцію та розвивати переробку. 
На першому етапі доцільно було б «завести» у регі-
он світові переробні бренди, з якими ми ще не скоро                                                 
зможемо конкурувати», – зазначив він.

Не оминули учасники зустрічі й питання «бороть-
би за уми та душі» луганчан по той бік лінії розмежу-
вання. Адже окупаційна влада, яка не жаліє коштів на 
промивання мозків саме дітей та молоді, днями ще й 
змінила «статус» української мови у школах тимчасово               
непідконтрольних територій.

З наступного навчального року – це факультатив.
Тож, було прийняте рішення ініціювати розгляд 

на засіданні ТРГ питань інформаційної реінтеграції           
Донбасу.

loga.gov.ua

 
 

«Я готовий швидко приймати рішення! Будь-
які ідеї, які ми зможемо реалізувати, підуть нам 
у «плюс». Ми маємо бути прикладом для всіх в 
Україні, адже, якщо в нас виходить, то усі інші – 
зобов’язані!» – таке резюме очільника Луганської 
області Сергія Гайдая щодо питань, обговоре-
них днями «за круглим» столом у Луганському   
земляцтві у Києві.

 
 



4 «ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  24         12 ЧЕРВНя     2020 р.

Понад 1 500 операцій на площі в 0,2 м2. 
Швидкість вишивання – до 1 200 стібків 
на хвилину за вбудованим у пам’ять ал-
горитмом на 2 000 000 комбінацій. Авто-
матична заправка ниток, розпізнавання 
їх кольору і подальша зміна. Завантажен-
ня схем візерунків до машинки в два клі-
ка за допомогою звичайного USB-порту, 
а також відстеження в реальному часі 
процесу вишивки і масштабування її де-
талей на сенсорному LCD-дисплеї… До-
дати сюди ще голосове управління меню, 
і чим не швейний планшет або смарт-
фон? Який, правда, до кишені брюк або 
сорочки не закинеш. Ось така вона —                                                  
сучасна швейна машинка.

Але ж колись людство і зовсім обхо-
дилося малим … однієї голкою з тварин-
ної кістки зі зробленим у ній вушком під 
нитки, переплетені з рослинних волокон 
– і все заради перших прототипів сучас-
них суконь. Еволюція ремесла, з якою ми 
сьогодні трохи познайомимось. Тому що 
ця історія давніша за бабусин примірник  
легендарної машинки Zinger.

Першою згадкою про швейні машин-
ки як про цілісні пристрої ми зобов’язані 
кресленням генія своєї епохи – Леонар-
до да Вінчі, датованим XV століттям, 
яким, на жаль, так і не судилося знайти 
фізичну модель. Як і творінню голланд-
ських мореплавців для пошиття вітрил 
сторіччям раніше – таємниця технології, 
на жаль, втрачена навіки. Ще не настало 
революційне в усіх планах індустріальне 
століття.

Так, за більш ніж два століття бе-

зуспішних пошуків і експериментів у 
світі з’явилось диво інженерної думки, 
запатентоване у 1845 році американцем 
Еліасом Хоу – перша в історії швейна ма-
шинка з човниковим стібком (в дві нит-
ки), спадщину якої успішно перейняли   
її мікропроцесорні побратими.

Але, як не дивно, винахід не став по-
пулярним. Технологія – це, звичайно, 
добре, але ж вона ще повинна бути зруч-
ною, правда? А тоді  Ісаак Зінгер  вніс 
до її конструкції доленосні зміни: пере-
сувну горизонтальну платформу / сто-
лик, «лапку», що фіксувала на ній ткани-
ну, і ножний привід для повної творчої       
свободи майстринь.

Інженерна «роль другого плану» ста-
ла справжнім успіхом Зінгера. Ефект цей  
ми відчуваємо на собі й досі.

Перш ніж дійти до наших днів у тому 
вигляді, в якому ми всі її знаємо, швей-
на машинка  пройшла ще довгий шлях      
допрацювань і етапів розвитку.

В Новоайдарському районному крає- 
знавчому музеї теж представлені старо-
винні «апарати» швейної машинки. Їх 
там три: Кайзер 19 сторіччя, подольська 
машинка 1951 року та ще один більш 
новий екземпляр – 80-х років минуло-
го сторіччя. Про ці дивовижі нам із за-
доволенням, як завжди з цікавинкою 
та запалом розповіла директор музею                     
Анна Костянтинівна Божкова.

«В експозиції майстерні Ксенії Лиха-
чової ми представили машинку Кайзер. 
Ми допускаємо, що в її майстерні сто-
яли машинки чи Кайзер, чи Зінгер. Бо 

роботи майстрині виділя-
ються незвичайною точні-
стю та красою. Хоча в той 
час не можна було виста-
вити шаг. Всі ці строчки 
– це тільки точність її рук. 
До речі, саме брати Кайзер 
винайшли шов-зігзаг. Ця 
машинка і ручна, і ножна. 
Вона не складається, тільки 
накривається спеціальною 
кришкою. Як бачите, на ній                             
є спеціальне клеймо.

Уявляєте, ця машинка 
досі в робочому стані. Та 
якщо якась деталь злама-
ється, но запчастин вже не 
знайдеш. Саме ця машинка 
перейшла Валентині Черка-
шиній у спадок, і Валентина 
Павлівна навіть демонстру-
вала нам, як вона працює. 

Поруч ви можете бачити 
ще один унікальний  екс-
понат – машинку 20 сто-
річчя, 1951 року випуску. 
Це швейна машинка моєї 
мами. На ній ми бачимо 
клеймо  «Подольский ме-
ханический завод им. Ка-
линина». На ній є номер 
(ці машинки номерні). По-
переду, бачите, написаний 
ноль – це означає, що це 
одна з перших машин подольського заво-
ду. Мама на ній багато шила. В ті часи з 
грошима було складно. Тато - військовий 
- був аккуратистом. Тому тканину, яку 
виділяли на форму, він економив (форму 
носив по два терміни). І тоді мама мала 
змогу переробити своє пальто нам, а собі 
зшити нове. З парашутного шовку шила                                           
нам з сестрами сукні.

Ця машинка ручна. Механізм роботи 
на ній непростий. Є свої секрети. Напри-
клад, небагато людей знають, що вона 
може шити і в зворотному напрямку, 
якщо опустити ричаг донизу. А так вона 
дуже зручна, регулюється довжина шва, 
нитка та ін.  

А скільки суконь пошив мені чоловік 
на цій машинці! Мама подарувала її нам, 
коли ми переїжджали до Грозного. Чоло-
вік дуже любив шити, і кожні два тижні в 
мене з’являлась нова сукня.

Погоджуюсь з твердженням, що су-
часні швейні машинки в «подметки не 
годятся» старим «подолкам». По-перше, 
старі машинки мають елегантні обриси 
та вишуканий дизайн, стиль. По-друге, 
вони надзвичайно функціональні, в них 
є своя «душа».

Справа в тому, що подольські швей-
ні машинки успадкували свій дизайн у 
всесвітньовідомих машинок «Зінгер». 

Дуже скоро завод перетворився на 
найпотужніший в Європі з випуску 

швейного обладнання. Постійними спо-
живачами подольських машин стали Ки-
тай, Японія, Персія – покупці з цих кра-
їн були готові чекати омріяну машинку 
впродовж місяців.

Масштаби  роботи були настіль-
ки серйозні, що країна стала другою 
у світі після США з витотовлення 
швейних машин з загальним обігом                                               
(тільки уявіть!) 63,5 мільйонів рублів.

Тож, швейні машинки виробництва 
Подольського заводу не дарма виклика-
ють повагу та довіру багатьох професіо-
налів та любителів швейної справи.

Ось ця машинка, вже 80-х років ми-
нулого сторіччя, теж ручна, та на ній 
вже немає ні клейма, ні номеру. Ось такі 
вони,   наші швейні експонати».

Вдивляючись в цікавинки експози-
ції, також помітила цікавий альбом з 
матеріаловедення матусі Анни Кос-
тянтинівни. В ньому – безліч зраз-
ків цікавих різноманітних тканин, які                                            
оформлені вишукано, зі смаком.

Докладна історія швейної машинки з 
точними датами та прізвищами, гадаю, 
більш цікава шанувальникам Wiki. А ми 
ж любимо занурюватись в якісь незви-
чайні цікавинки і знаходити яскраві осо-
бисті історії. Тож, думаю, всі погодять-
ся, що  за все це вже можна поставити 
пам’ятник цій чарівній машинці.

М. ТИХОНОВА.

 

Интересные факты о мотоциклах
- рекорд по пройденной на мотоцикле 

за одни сутки дистанции принадлежит 
американцу Расселу Воуну — в 2011 
году он за сутки проехал на своём Harley-
Davidson 3250 километров. Правда,         
он ездил кругами по треку.

- Первый мотоцикл с двигателем вну-
треннего сгорания был построен немец-
ким инженером Готтлибом Даймлером 
в 1885 году, хотя уже в 1869 году суще-
ствовал прототип парового мотоцикла,         
работавшего на угле.

- Первым мотоциклом, покорившим 
рубеж скорости в 160 км/ч, стал Brough 
Superior SS100, показанный публике в 
1924 году.

- Некогда второе место по производ-
ству мотоциклов принадлежало Совет-
скому Союзу. Заводы, расположенные 
в Ижевске, Минске, Киеве, а так же в 
Ирбите производили больше полутора   
миллионов двухколёсных коней в год.

- Первый мотоцикл был сконструи-
рован на раме, выполненной из дерева. 
В качестве топлива пользовались бен-

зином или керосином. Эта чудо-техни-
ка могла развить скорость до 12 км/ч. 
Что правда, людей поначалу веселило 
это новейшее изобретение, но это был 
только старт для развития технологии                                                
и инженерной мысли.

- Первыми устанавливать на серийный 
мотоцикл подушку безопасности стали 
японцы из корпорации Honda.

- Самый мощный мотоцикл, не счи-
тая существующих в единственном 
экземпляре, — Tomahawk, разработан-
ный компанией Dodge. При своём чу-
довищном весе он развивает скорость 
до 676 км/ч. Всего в мире существует                                     
10 таких «Томагавков».

- Знаменитые японские производители 
мотоциклов Honda, Yamaha, Kawasaki и 
Suzuki получили свои названия в честь 
фамилий своих основателей.

- Карбюратор первого Harley-Davidson, 
собранного в сарае буквально «на колен-
ке», был сделан из консервной банки.

- Впервые сальто на мотоцикле было 
проделано в 2000 году.

- Самый редкий мотоцикл в мире был 

найден при демонтаже старого помеще-
ния в Чикаго, замурованным за кирпич-
ной стеной. Что интересно, технология 
двигателя «Traub» сильно опережала 
свое время, и байк до сих пор находится 
в рабочем состоянии.

- В 2000 году основные компании-
производители мотоциклов достигли 
взаимной договоренности относительно 
того, чтобы положить конец «войне ско-
ростей», при которой все пытались соз-
дать самый быстрый байк в мире. Они 
опасались, что скорости станут чрезвы-
чайно опасными для водителей мотоци-
клов. Был согласован лимит скорости                   
в 300 км/ч.

- В Великобритании и Ирландии суще-
ствует множество независимых объеди-
нений, которые обобщённо называются 
«Blood bikes». В них участвуют владею-
щие мотоциклами волонтёры, помогаю-
щие больницам в экстренной транспор-
тировке донорской крови, органов для 
пересадки и других вещей, необходимых 
для спасения жизней.

novate.ru; muzey-factov.ru

 

Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась 22 июля 1992 
года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гара-
жах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально день так 
и назывался — Ride to Work Day, («На работу на мотоцикле») и лишь позже 
постепенно превратился в День мотоциклиста. До 2008 года датой Дня счи-
талась третья среда июля, но с 2008 года День мотоциклиста был перенесен         
на третий понедельник июня.

А ви знали, що такий вже звичний атрибут нашого життя як                                     
швейна машинка, має свій персональний день в календарі? 

Звичайно, ви здогадуєтесь, що вона пройшла величезний шлях перед                   
тим, як стала такою, якою ми знаємо її сьогодні.
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Конкурс проводиться з метою попу-
ляризації дитячої художньої творчості,   
виховання любові до рідного краю.

Через протидію поширенню епіде-
мії коронавірусу в Україні конкурс про-
ходив в дистанційному режимі з 11 по                 
24 травня 2020 року.

Організаторами конкурсу виступили 
відділ культури, молоді та спорту Рубі-
жанської міської ради Луганської облас-
ті, Комунальний заклад «Рубіжанська 
міська дитяча школа мистецтв» Рубіжан-
ської міської ради Луганської області, 
управління освіти Рубіжанської міської 
ради Луганської області.

Цього року в Конкурсі свої творчі ро-
боти представили 20 юних художників з 
6 загальноосвітніх шкіл міста Рубіжне та 
49 вихованців 7 мистецьких шкіл області 
(Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, 
Кремінне, Новоайдар, Новодружеськ, 
Сватово).

Компетентне журі визначило пере-
можців конкурсу у категоріях 10-12 ро-
ків та 13-15 років за такими критеріями: 
розкриття теми, творчій підхід у вико-
ристанні художніх засобів та матеріалів, 
якісне виконання роботи. 

До речі, серед представників журі 
був і Скубак В. Г. – заслужений худож-
ник України, доцент кафедри живо-
пису  Коледжу Луганської державної 
академії культури і мистецтв, член На-
ціональної спілки художників України,                           
викладач-методист. 

Оцінивши представлені роботи, журі 
визначило гідні найвищої оцінки. Й се-
ред них — роботи учениць художнього 
відділу Новоайдарської дитячої школи 
мистецтв.

Переможцями стали: в І категорії 
(10-12 років) ІІ місце посіла Дроботова 
Ярослава (Новоайдарська ДШМ), викл. 
Кулак С. В.;  в ІІ категорії (13-15 років) 

ІІ місце отримала Хвостік Ася (Но-
воайдарська ДШМ),  викл. Кулак С. 
В. Подяки за участь отримали уче-
ниці школи Нелі Дубова та Таїсія 
Пашковецька.

Дівчата вже кілька років навча-
ються в НДШМ під турботливим 
керівництвом талановитого ви-
кладача Світлани Василівни Ку-
лак. Юні художниці із задоволен-
ням відвідують заняття в школі, 
виконують всі завдання, причо-
му дуже старанно, дослухаються 
до порад викладача, розвиваючи                                         
свої вміння. 

Під час вимушеного каранти-
ну вони не розслаблялися, багато 
працювали, спілкуючись з Світ-
ланою Василівною он-лайн й за-
любки підготувалися та взяли                          
участь у конкурсі.

Юні художниці дійсно надиха-
лися  пейзажем за вікном: весна ж 
бо видалася напрочуд гарною, кві-
тучою та мрійливою. Всі свої по-
чуття, свою любов Ярослава та Ася 
передали в своїх малюнках. Вони 
зобразили неймовірну смарагдову зелень 
садів та подвір’їв, затишні куточки своїх 
будиночків. Ася та Яся, Нелі та Тая ви-
користали вражаючу палітру кольорів, 
віддаючи перевагу як ніжним пастель-
ним тонам, так і енергійним відтінкам, 
продемонстрували чудову техніку ви-
конання, якої встигли навчитися за час 
відвідування школи мистецтв. Вийшло 
напрочуд гарно. Такими роботами не 
можна не замилуватися! Таке враження 
розділили і члени журі.  І, як бачимо, 
це принесло свої плоди. «Ми дуже раді 
такому результату, - діляться емоціями 
дівчата, - ми вклали своє натхнення та 
зачарування красою рідного краю. Це 
просто чудово, що наше захоплення та 
наш захват передалися членам журі. В 
живопису ми знаходимо натхнення, це 

приносить нам справжню радість і зму-
шує пильніше придивлятися до навко-
лишньої краси, мальовничої природи,                                
що нас оточує».

За результатами конкурсу його органі-
затори  представили змістовну віртуаль-
ну виставку найкращих робіт учасників. 
Звичайно, серед них і чарівні пейзажі  
Ясі та Асі, а також Нелі та Таїсії.

Дипломи переможницям відправлені 
на електронну пошту школи мистецтв.

Вітаємо переможців, справжніх зі-
рочок, що сходять на мистецькому не-
босхилі Новоайдарщини, викладача, 
адміністрацію школи.  Бажаємо нових 
творчих досягнень, успіхів, натхнення та 
гарного настрою, що сприяє створенню 
нових шедеврів!

М. ТИХОНОВА.

Добіг кінця такий незвичний навчальний рік в мистецьких закладах освіти. Він став досить плідним на приємні гарні результати та чудові досягнення.
Приємно, що й завершується він на позитивній ноті. 
Нещодавно підбиті підсумки ІX відкритого регіонального конкурсу пленерного живопису «Весняна палітра Рубіжного» на тему: «Пейзаж за моїм вікном».   

Цього року, зважаючи на ситуацію, що склалася, він отримав заочну назву «карантинний пейзаж».

Робота Асі Хвостик

Пейзаж Ярослави Дроботової

В Україні стартувала реєстрація на 
глобальну інноваційну програму для 
молоді UPSHIFT Online. Мета програми 
– надати підліткам і молоді можливість 
розвивати професійні навички та засну-
вати власне соціальне підприємництво.  

UPSHIFT Online пропонує: 
- навчитися проєктної та командної 

роботи; 
- розробити план розв’язання 

соціальної проблеми;
- шанс заснувати власне соціальне 

підприємництво;
- отримати фінансування в розмірі 60 

тисяч гривень та менторську підтримку.
Подати заявку на програму мо-

жуть молодіжні команди з трьох-п’яти 
учасників від 14 до 22 років, які готові 
відвідати чотири дні онлайн-тренінгів 
(30 червня, 1, 4, 5 липня). Узяти участь 
в UPSHIFT Оnline можуть мешканці/-ки 
України, незалежно від місця проживан-

ня, адже програма проходитиме онлайн.
Для цього потрібно зробити три 

кроки:
1. Зібрати команду.
2. Мати ідею проєкту, що розв’яже 

соціальну проблему в громаді, місті чи 
Україні.

3. Заповнити анкету на участь.
Останній день реєстрації: 19 червня 

2020 року до 23:59.
ВАЖЛИВО! Усі активності (тренінги, 

консультації) проходитимуть в онлайн-
форматі. Проєкти, які учасники хочуть 
подати на UPSHIFT, також мають бути 
реалізовані онлайн.

Участь у програмі безкоштовна.
Більше про проєкт, умови участі та 

критерії добору команд дізнавайтесь у 
менеджерки проєкту: Наталія Кругла, 
+38 (050) 581 18 98.

Детально про програму UPSHIFT 
та актуальні новини можна знайти                   
за посиланнями:

1. http://upshiftukraine.org/
2. https://www.facebook.com/
UPSHIFTUkraine
3. https://www.instagram.com/
upshiftukraine/
Проєкт «UPSHIFT Online» організовує 

Фонд «Професійний розвиток Хар-
кова» за підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID).

Методологія UPSHIFT розробле-
на Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) 
для розвитку навичок ХХІ століття в 
підлітків та молоді.

zmina.info

 
Метою національно-патріо-

тичного виховання є вихован-
ня дітей, які є свідомими гро-
мадянами, патріотами, мають 
високу культуру міжетнічних 
відносин, формування потреби 
та здібності молоді жити в гро-
мадянському суспільстві, ду-
ховний та фізичний розвиток, 
розвиток моральної, художньої 
та естетичної культури.

Уже п’ятий рік поспіль сайт 
«Шкільний портал» організо-
вує online-конкурс «Ми – па-
тріоти України!»,  метою якого 
є ознайомлення молодого поко-
ління українців з цікавинками 
та досягненнями Батьківщини. 
Конкурс має широку аудиторію 
учнів 2-11 класів та особливі 
вимоги до кураторів у закладі 
освіти.

Питання конкурсу відрізня-
ються різноманітністю форм 
та сферою знань, торкаються 
не тільки історичних подій, а 
й сучасності України. Особливу увагу 
учасників 2-5 класів привернули ребуси 
та пазли, учні старших  класів відміти-
ли яскраві фото-питання, що розбурхали 
їхню уяву.

У Щастинській обласній санаторній 
школі особливу увагу приділяють націо-
нально-патріотичному вихованню, тому, 
не дивлячись на карантин, учні взяли 
участь у V Всеукраїнському національ-
но-патріотичному конкурсі «Ми – па-
тріоти України!» під керівництвом в. о. 
заступника директора з виховної робо-

ти Мутуку Ніни. Учасниками конкурсу   
стали учні 2-9 класів.

Вітаємо переможців: 
І місце (абсолютний результат):   

Макогон Валентина (2 клас);
І місце: Книшенко Любомир (4 клас);
ІІ місце: Шарова Вікторія (8 клас); 

Лопухов Євгеній (6 клас); Головченко Ві-
олета (4 клас); Дорофєєва Марія (6 клас); 
Мутуку Деніел (7 клас); Девицький Іван 
(3 клас); Говоруха Анастасія (9 клас).

ІІІ місце: Алексєєв Дмитро (5 клас); 
Лопухов Дмитро (9 клас).

Н. МУТУКУ.



      
6 «ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        № 24          12 ЧЕРВНя     2020 р.

Лабрадор-пассажир
Чёрный пёс по имени Эклипс из Сиэтла стал настоящей 

телезвездой. Каждый день он самостоятельно приходит на 
остановку, дожидается автобуса подходящего маршрута, 
садится в него и едет до площадки, на которой сам себя 
выгуливает.

Многие пассажиры, постоянно ездящие в автобусе 
этого маршрута на работу, уже успели познакомиться с 
четырёхлапым спутником лично. Например, они узнали, 
что пёс любит места возле окошка и ещё, что он очень 
общительный (так и норовит усесться между людьми)                                   
и любит детей.

Хозяин Эклипса рассказал журналистам о том, как ему 
постоянно звонят разные люди, уверенные, что собака по-
терялась. Они рассказывают, где именно в данный момент 
находится пёс, а хозяин, в очередной раз убедившись, что 
маршрут верен, отвечает им: «Не надо волноваться. Он 
знает, куда ехать». Как удалось научить собаку самостоя-
тельно ездить на прогулку её владелец не понимает сам. 
Мужчина рассказывает, что раньше всё время ездил с ним 
гулять в одно место. А однажды, замешкавшись, он понял, 
что лабрадор не стал его ждать и уехал гулять сам. Мест-
ные власти, заявив, что они польщены такой рекламе об-
щественного транспорта, всё-таки порекомендовали вла-
дельцу сопровождать своего четвероногого друга во время 
прогулок и, желательно, надевать ему намордник.

Дружба, проверенная временем
Пожилой житель Токио Хироюки Аракава уже на 

протяжении 30 лет дружит с обитающей в подводном 
храме огромной рыбой по имени Йорико. У представи-
тельницы семейства губановых крупная голова, чем-то                                
похожая на человеческую.

В конце 1980-х ныряльщик спас рыбу от голода. Водолаз 
заметил, что хищница ранена гарпуном, и начал каждый 
день плавать к ней и кормить крабами и мальками. Так про-
должалось несколько недель, до тех пор, пока необычный 
питомец не поправился.

Совсем скоро Йорико окрепла и вновь стала охотить-
ся сама, но своего благодетеля рыба не забыла. С тех пор 
дайвер регулярно навещает своего подводного друга. Муж-
чина рассказывает, что берет с собой на дно специальный 
гонг, на звуки которого Йорико всегда быстро приплывает.

79-летний Аракава рассказывает, что когда рыба 
встречается с ним, то всегда радостно начинает кру-
житься вокруг него. Йорико не только позволяет трогать 
себя, но даже целовать. Совсем как обычный домаш-
ний питомец. Господин Хироюки уверен, что морской 
обитатель всю жизнь помнит его доброту и поэтому                                                                            
всегда выражает благодарность за спасение.

humanstory.ru

Кукушка – марафонец
При помощи спутников орнитологи проследили за 

крайне необычным путешествием кукушки по кличке 
Онон. Птица вылетела с места зимовки и пролетела более             
12 тысяч километров.

Онон облетела 16 стран, включая Кению, Саудовскую 
Аравию и Бангладеш, а также смогла пересечь Индий-
ский океан, выжив при сильном ветре. Свой путь Онон 
завершил в Монголии. По подсчётам учёных, средняя                         
скорость птицы составила около 60 км/ч.

nat-geo.ru

Обувь, позволяющая 
соблюдать дистанцию

Обувь с очень длинным носком для соблюдения со-
циальной дистанции – такую моду начал сапожник                   

Клуж Григоре Луп. Европейский размер обуви – 75.
На создание такой пары обуви уходит два дня и один 

квадратный метр кожи. Таким креативным способом 
мастер хочет изменить настроения в обществе. В сфе-
ре ремонта Луп работает уже почти 40 лет. Раньше ему 
приходилось делать подобные заказы только для театра. 
Сейчас же его клиенты не актеры, а обычные люди, кото-
рые просят кардинально изменить габариты своих ботинок.                                                                                                
Цена одной пары — около 100 €.

likeinua.com

Лучше позже, чем никогда
В США с жительницей штата Индиана недавно полу-

чила письмо от своего брата, которое было им отправле-
но еще в 1968 году с Вьетнама, где он проходил военную 
службу.

Таким образом, письмо шло адресату 52 года.
Американка сразу перезвонила брату и сообщила о не-

обычной корреспонденции. Женщина подозревает, что 
письмо вскрывали, потому что оно пришло не в том кон-
верте, в котором его изначально отправлял ее брат. Она 
думает, что кто-то нашел затерявшееся письмо, узнал ее 
текущий адрес и перенаправил его.

racurs.ua

Самые длинные уши
В Киеве намерены зафиксировать новый рекорд в кате-

гории «Живая природа». Номинация – «Самые длинные 
уши у собаки». Претендует на рекорд собака Умка, уши 
которой около 15 см.

Пса в прошлом году забрала из приюта киевская    
школьница Ева.

Умка – метис, и его длинные уши из-за смешения пород 
оказались чрезвычайно длинными.

Как сообщила руководитель Национального Реестра 
Рекордов Украины Лана Ветрова, ранее таких достижений 
еще ни разу не вносили в Национальный Реестр Рекордов.

kiev.sq.com.ua
«Голубь-шпион» отсидел 

три года в тюрьме
В 2016 году индийские правоохранители поймали пти-

цу и обнаружили на ее лапе бирку с цифрами. В полиции 
посчитали, что номер является шифром для боевиков из 
Пакистана. Однако владельцем голубя оказался рыбак из 
Пакистана, который объяснил, что цифры на бирке явля-
ются всего лишь номером его телефона. А голубь участво-
вал в птичьей гонке, но каким-то образом попал в Индию. 
В индийской полиции мужчине не поверили, и птица три 
года просидела в тюрьме, пока проходило расследование. 
28 мая голубя освободили, так как не удалось обнаружить 
доказательства шпионажа. При этом куда отправился             
голубь после освобождения - неизвестно. 

УНИАН
 

Красота своими руками
Житель Луцка Василий Рыжук уже более 20 лет за-

севает бархатцами и подсолнухами обочины дорог - и                     
все делает за свой счет.

Ежегодно бархатцами и подсолнухами он засевает более 
восьми десятков километров. Высаживает цветы у дороги 
сразу в нескольких направлениях – Львова, Ровно и Ковеля.

Мужчина по профессии скульптор. И это, пожалуй, 
самый масштабный его проект. Назвал его «цветущий 
флаг Украины». Говорит, за 20 лет засеял уже более 700 
километров. И мечтает, чтобы к нему присоединились 
по всей стране. «Кто хочет, это просто - взять один цве-
точек и посеять, где человек хочет, я это все продумал», -                                                                            
говорит Василий.

  tsn.ua

Прославились!
Королевский оперный театр Ла Монне в Бельгии запу-

стил рекламу с использованием фото и видео драк депута-
тов в Верховной Раде Украины. Плакаты, на которых запе-
чатлена драка депутата-свободовца Игоря Мирошниченко 
с коллегой из КПУ, развешаны в центре Брюсселя.

Кроме названия театра, на плакатах также виднеет-
ся слоган нового сезона — Once Upon Now («Однажды       
сейчас»).

Также в промо-кампании театра использованы потасов-
ка между депутатом от «Блока Петра Порошенко» Олегом 
Барной и на тот момент Премьер-министром Арсением 
Яценюком в декабре 2015 года и атака оппозиции с забра-
сыванием яйцами спикера Владимира Литвина в 2010 году.

«Мы не можем отвернуться от насущных проблем, сто-
ящих перед современным обществом», - написал театр в 
аннотации, указав, что человечество вошло в новое де-

сятилетие, которое может стать периодом политической                   
и социальной нестабильности в мире. 

zn.ua

Чтобы не скучали
Пингвины из зоопарка Канзас-Сити недавно отправи-

лись на экскурсию в близлежащий Музей искусств.
 Они блуждали по залам, «любуясь» шедеврами барок-

ко и импрессионизма. Экскурсия была организована с це-
лью потешить птиц, которые, по мнению организаторов, 
заскучали без посетителей зоопарка во время карантина. 
Три пингвина осмотрели картины Караваджо и Моне, 
удивив директора музея своими художественными вкуса-
ми, который был уверен, что пингвины будут очарованы                
«Водяными лилиями» Моне.

enovosty.com 
Вакансія мрії

У Швеції з’явилася вакансія вмикача і вимикача світла 
на залізничній станції. Здавалося б, що може бути при-
вабливого у такій роботі? Але за те, щоб лише увімкнути 
світло вранці та вимкнути ввечері, роботодавці пропо-
нують заробітну платню розміром 2,3 тисячі доларів на 
місяць.  Роботодавці Симон Голдін і Якоб Сеннебю хочуть, 
щоб працівник щодня у чітко зумовлений час приїжджав 
на станцію Korsvägen, яку відкриють у 2026 році в місті Ге-
теборг, і включав світло. А ввечері після закінчення роботи 
станції треба лише вимкнути світло. Решту часу працівник 
не буде обтяжений роботою.

Працівникові буде дозволено звільнитися за першою 
вимогою, але при бажанні він зможе займати цю посаду 
довічно. Роботодавці готові виплачувати зарплату протя-
гом 120 років. Незвичайний арт-експеримент спонсорує 
Шведська художня рада та Управління транспортом.         
Під вакансію мрії вже виділили суму в 650 тисяч доларів.

5.ua
Пиццу заказывали?

Житель бельгийского города Тюрнхаут около девяти лет 
получает на дом пиццу, которую он не заказывал. 

В 2011 году на пороге  его дома появился курьер, ко-
торый привез ему 14 пицц. Однако бельгиец не заказы-
вал пиццу. Он не принял доставку и предположил, что 
курьерская компания ошиблась адресом и привезла ему              
пиццу по ошибке.

С тех пор он начал регулярно получать таинственные 
доставки пиццы, кебабов и прочей еды на вынос, которую 
он не заказывал. Бельгиец был сильно недоволен. Еду при-
возили курьеры из различных компаний, и поставщиками 
были разные заведения. Курьеры приезжали в разное вре-
мя суток и по будням, и по выходным. Так продолжалось 
девять лет.

Мужчина ни разу не принял заказа и не оплатил его, 
а это значит, что курьерские компании и производители 
пиццы тоже терпели убытки. «Я просто больше не могу 
спать. Когда я слышу, как по улице едет мопед, я начи-
наю нервничать, потому что боюсь, что ко мне опять                                     
едет новая доставка пиццы», — рассказал он.

За все это время мужчине, которому сейчас 65 лет, так 
и не удалось узнать, кто организовал доставки. Он счита-
ет, что это мог быть один из его приятелей, так как с ана-
логичной проблемой столкнулась еще одна его подруга. 
«Она тоже девять лет получает нежелательные доставки 
пиццы. Иногда даже в тот же день. Когда мы получаем до-
ставку, мы предупреждаем друг друга. Может быть, кто-
то из нашего общего круга друзей стоит за этим. Я хочу 
знать, кто, потому что я очень устал от этого. Этому че-
ловеку не поздоровится, когда я узнаю, кто это делает                                           
уже девять лет», — сказал мужчина. rupor.info
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куплю

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 050-901-79-53.

ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
КРС: быков, коров, тёлок. 095-05-22-071, 095-900-82-92.
КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

продам
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. 099-05-48-179.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. 099-419-98-05.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds (Барский 

машзавод), б/у. Итальянская автоматика. 099-36-88-604.
Швейную МАШИНКУ, газовую ПЕЧЬ, газовую ФОРСУН-

КУ, гладильную ДОСКУ, эмалированные КАСТРЮЛИ (3 шт.),       
066-042-72-89.

СВИНЕЙ. 066-97-44-770.
ПОРОСЯТ (1,5 месяца). 095-61-91-500, 095-711-57-17.
ПЧЕЛ, 066-308-75-74.

услуги

Ремонт, 
изготовление, 

перетяжка, 
 мягКОЙ 
мЕбЕЛи

095-410-86-01, 
067-640-64-14.Втрачене ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО на ім’я                                                        

ВСЕВОЛОДСЬКОГО Артема Валерійовича, 03.03.1986 р. н.,             
вважати недійсним.

считать недействительным
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Дорогую, любимую 
мамочку 

Александру Антоновну 
ЧЕРНЫШЕНКО 
от всей глубины 
любящих сердец 

поздравляем 
с Днем рождения!

Нежности столько, 
любви и добра даришь 
всегда ты, родная! Пусть 
будет светлых улыбок 
полна в жизни минута лю-
бая! Мамочка милая, счастья, 
тепла, каждой мечты исполненья, 
и чтоб всегда ты веселой была, радостной, как в 
День рождения!

Не счесть пожеланий тебе в этот час, всех слов 
поздравлений не счесть.

Спасибо большое тебе от всех нас, спасибо, 
что ты у нас есть. Пусть солнце без устали светит 
тебе, пусть жизнь полна будет везения, и пусть в                                            
твоей доброй, счастливой судьбе ещё будет сто 
Дней рождения!

Сын, дочь, зять, невестка, внуки.

Самую любимую 
и самую родную 

маму, тещу, бабушку 
Раису Пантелеевну 

РУСИНОВУ 
поздравляем 
с 70-летием!

Мамочка родная, в 
День рождения твой 
пусть тебя обходят болез-

ни стороной. Пусть твой 
дом не знает грусти и про-

блем, больше будет в жизни 
хороших перемен.

А еще «спасибо» хочется сказать за 
любовь, которую в словах не передать. За то, что 
заботилась, за то, что растила, за то, что взамен ни-
чего не просила, и горе, и радость деля пополам, во 
всем лучшей доли желала ты нам. И хочется нам 
рассказать всей планете о том, что ты – лучшая 
мама на свете!

Дочери, зятья, внуки.

Волошки. Одного разу Небо 
докоряло рослинам хлібного 
поля за невдячність: «Усе, що 
населяє землю, дякує мені. Кві-
ти підносять до небес свої па-
хощі, ліси — таємничий шепіт, 
птахи — чарівні співи; лиш ви 
стоїте, мов закам’янілі, і мовчи-
те. Я наповнюю ваше коріння 
життєдайною вологою і допома-
гаю визрівати золотим зернам у 
ваших золотих колосках».

«Це не так. Ми дуже вдячні 
тобі, — заперечило Колосся. 
— Наша вдячність у тому, що 
ми прикрашаємо землю морем 
зелені. У нас немає іншого спо-
собу висловити свою вдячність. 
Ми не можемо піднестися до 
тебе. Дай нам таку змогу, і ти 
відчуєш нашу ласку і любов».

«Гаразд, — відповіло Небо, 
— якщо ви не можете піднятися 
до мене, тоді я зійду до вас».

І ось Небо наказало Землі ви-
ростити серед колосків чудесні 
сині квіточки, шматочки його 
самого. Відтоді стебла хлібних 
злаків з кожним повівом вітру 
нахиляються до посланців си-
нього неба — волошок, ластять-
ся до них і нашіптують їм ніжні 
слова любові.

М’ята. Колись русалка спо-
добала хлопця. Усе коло нього 
вертілася, все старалася щось 
приємне зробити для нього. 
Було, підійде хлопець до лісо-
вого струмка, а та русалка про 
кладку потурбується, звалить 
дерево від одного дерева до дру-
гого. Косить хлопець на луку 
траву, а тут хмара насувається 
– русалка ту хмару відведе вбік 
і втішається, спостерігаючи, як 
радіє парубок. Але ж хлопець не 
знав, що має таку подругу-по-
мічницю. Бо звідки мав знати, 

коли та невидима і безмовна.
Отож прийшла пора, і він 

закохався у звичайну видиму 
дівчину зі свого рідного села. 
Зажурилася русалка, дуже їй хо-
тілося бути на місці тієї дівчини. 
І почала вона просити Лісовика, 
щоб той зробив її видимою. Той 
був досвідчений і мудрий, він 
дуже добре знав людей, знав, що 
коли двоє кохають одне одного, 
то третій для них зайвий, хоч би 
він мав золоту душу і серце. Але 
ж русалка так уже просила, що 
він перетворив її на траву м’яту. 
Той хлопець, звичайно, так ні 
при що і не здогадався, хоч ця 
трава пахла йому і на лузі, і біля 
річки, і з хатньої долівки на зе-
лені свята, і у весільному вінку 
нареченої.

Зате згодом люди гідно оці-
нили її пахощі, до того ж вияви-
ли, що вона допомагає добре 
при хворобах.

Чорнобривці. Давно-давно 
це було. Ще тоді, коли земля 
України не знала біди й зли-
годнів, коли співучий її народ 
мирно сіяв хліб і радо зустрічав 
кожного, хто приходив з до-
бром. Ця родюча земля з лука-
ми зеленими, лісами багатими, 
ріками голубими, людьми силь-
ними приваблювала чужинців 
з півночі. Несли вони з собою 
горе та сльози, забираючи у по-
лон найдорожче – хлопчиків, 
що мали вирости слухняними 
рабами.

У цей день до поселення під-
ходили вороги. Матері, щоб не 
віддати дітей чужинцям, шука-
ли рятунку у баби Ясновидиці, 
яка зналася на чарах.

Принишклі й боязкі хлопчи-
ки тулилися до Любави, мате-
рі чорнобривого Кароока, що 

привела їх до Ясновидиці. Сива 
бабуня мовила слова заклинан-
ня, і діти перетворились у пре-
красні кущисті квіти, які огор-
нули ноги Любави. Вони були 
чорнобривими і кароокими, як і 
хлопчаки. 

– Залишайтесь коло матері, – 
мовила старенька.

Не знала Ясновидиця, що це 
будуть її останні слова. Чужин-
ські мечі порубали усіх…

Так і зостались в Україні 
хата, мати й чорнобривці як 
одне ціле. Нема України без 
білої хати і чорнобривців, які 
милують материнське серце до 
сивих морозів. 

Мак. Було це давно-давно, 
коли ще на нашу землю напада-
ли кочівники-печеніги. В одно-
му місті жили дуже вродливі ді-
вчата. Хороводи водили, пісень 
співали. Побачили це печеніги 
і вирішили захопити дівчат у 
полон. Підстерегли вони, коли 
загін воїнів залишив місто і пі-
шов у похід, та й оточили місто 
з усіх сторін. Зрозуміли дівчата, 
що їм прийшов кінець і виріши-
ли врятуватися, втекти з міста 
через підземний хід. Вийшли 
вони на широке зелене поле і 
кинулись тікати до лісу.

Та побачили їх вороги і ото-
чили з усіх сторін. І звернула-
ся тоді найвродливіша дівчина, 
донька воєводи, із проханням до 
матінки-землі:

— Матінко-земле, врятуй 
нас від неволі, від життя страш-
ного у печенігів-нечестивців.           
Допоможи нам знищити їх!

І зглянулася земля-матінка 
на сльози дівчат-полонянок. 
Тільки доторкнеться до дівчи-
ни печеніг, як вона стає квіт-
кою-маком, червоною, як жар і 
красивою, як самі дівчата.

Так і не змогли вороги захо-
пити в полон жодної дівчини. 
Потомилися печеніги і виріши-
ли спочити. Та тільки розсід-
лали коней і лягли на землю, 
як поснули непробудним сном. 
Це дівчата наслали на них сон-   
дрімоту, відплатили за себе.

Рано-вранці поверталися із 
походу наші воїни. І побачили 
вони червону, як жар, долину 
маків, а біля них сплячих во-
рогів-печенігів. Кинулися вони 
на печенігів і повбивали всіх. І 
коли пролилася остання крапля 
крові печенігів, кожна квітка 
маку ожила і стала дівчиною. У 
руках дівчата тримали червоні 
квіти маку і подарували їх вої-
нам-визволителям. І земля-ма-
тінка залишила на згадку про 
цей бій квіти маку. Вони щороку 
виростали на цій долині і раду-
вали око людям своєю красою.

Mamabook

Далі буде...

Трави та квіти сповивають наші поля й ліси. Чимало квітів, 
за народними віруваннями, мають містичні властивості. Жінки 
збирали трави та готували любовне зілля. Часто польові квіти за-
стосовували як захист від нечистої сили. Багато трав – це відомі 
народні символи. 

Читателям «Вестника Новоайдарщины» 
сообщаем, что стартовала подписка на 
второе полугодие. Стоимость подписки             
составляет 160 гривень.

Оформить подписку можно до 20 июня    
в редакции или в отделении «Укрпочты».

Сделайте подарок своим близким!


