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Шановні жителі 
Новоайдарщини!

Від імені Новоайдарської районної 
державної адміністрації та районної 
ради прийміть щирі вітання з нагоди 

державного свята — Дня Конституції України.
28 червня 1996 року було ухвалено Основний 

Закон – Конституцію України. Вона стала реаль-
ним і дієвим фундаментом розбудови незалежної 
демократичної держави як повноправної учасниці 
світового співтовариства. Ця подія є важливим ета-
пом на шляху конституційного процесу в Україні, 
який триває досі.

Конституція України працює на благо народу, 
держави і кожної людини, підносить їх авторитет і 
гарантує політичні, економічні, соціальні та культурні 
права й свободи. Відтак належна увага й повага до 
букви й духу Основного Закону— обов’язок кожного 
громадянина, кожної гілки державної влади.

Відзначення Дня Конституції України – це 
консолідуючий фактор українського народу у питан-
нях захисту територіальної цілісності і суверенності 
нашої держави.

З нагоди Дня Конституції України прийміть 
найкращі побажання того, щоб принципи демократії, 
рівності, верховенства права, задекларовані в Ос-
новному Законі, повністю втілювались в наше                       
повсякденне життя.

Хай мир і взаєморозуміння сприяють подальшій 
розбудові нашої державності, становленню достатку 
в кожній сім’ї. Зі святом вас!

   Голова районної             Голова районної 
   держадміністрації           ради

тетяна нОВИКОВа.        ВІКтОР МаКОГОн.

 

Шановна молодь 
Новоайдарщини!

Прийміть щирі вітання зі святом. 
У житті немає пори прекраснішої, 
ніж молодість. Це час становлення, 

вибору професійного шляху, планування майбутнього.
Сучасні і освічені, ви – сьогодення України та 

її майбутнє. Ваші енергія і завзяття, оптимізм і 
наполегливість знаходять втілення у бізнесі, політиці, 
у науці, на виробництві, у спорті та мистецтві.

Тому з нагоди свята бажаємо усім міцного здоров’я, 
успіхів у навчанні і роботі, творчої енергії, незалеж-
них думок та сил, щоб втілити в життя все, до чого 
прагнуть ваші розум, душа і тіло. Хочемо побажати 
вам, дорогі друзі, щастя і віри у власні сили!

   Голова районної              Голова районної 
   держадміністрації            ради
   тетяна нОВИКОВа.        ВІКтОР МаКОГОн.

Шановні архітектори!

Від імені районної державної 
адміністрації та районної ради 
прийміть щирі вітання з професійним 
святом – Днем архітектури України!

Ви обрали важливу для людства професію, пов’язану 
зі створенням краси.

Неоціненний вклад архітекторів з найдавніших часів 
і до наших днів свідчить, що архітектура – справжнє ми-
стецтво, яке потребує натхнення.

Тому бажаємо, щоб натхнення ніколи вас не залишало, 
щоб заплановані проєкти завжди втілювалися в життя!

Великої вам творчої наснаги, професійних успіхів, ви-
тримки і розуміння, людської вдячності та поваги. Щиро 
зичимо вам та вашим родинам міцного здоров’я, щастя і 
радості, тепла та достатку.

   Голова районної              Голова районної 
   держадміністрації            ради
   тетяна нОВИКОВа.        ВІКтОР МаКОГОн.

Шановні жителі Луганщини!

28 червня в нашій країні відзначають одне з голов-
них державних свят – День Конституції України. 

24 роки тому, з прийняттям Основного Закону, 
ми підтвердили обраний шлях розвитку: побудову 
демократичної правової країни, де головне – люди-
на, її життя, гідність, права та свободи. А це є фун-
даментальним підґрунтям існування цивілізованого             
сучасного світу.   

Ухвалення Конституції стало доленосною подією в 
новітній історії України, тоді коли вона зароджувалася 
як самостійна країна. 

Конституція – це символ Держави, як Гімн,             
Прапор, Герб. 

Ці роки  – складний тернистий шлях суспільства до 
кращої долі, сповнений як великими досягненнями й 
перемогами, так й драматичними, під час трагічними, 
подіями.

А сьогодні ми всі разом відстоюємо пра-

во бути незалежною, самостійною країною, 
захищаємо та обороняємо територіальну цілісність 
та суверенітет України. Там, на тимчасово окупова-
них територіях Луганської області, де панує безвлад-
дя та квазізаконність, повністю знищене саме понят-
тя – Конституція України. На жаль, більшість наших 
земляків опинилася заручниками обставин.

Прийде час, я переконаний, й на всій території 
возз’єднаної Луганщини виконуватиметься та поважа-
тиметься одна законність – Конституція України!    

Упевнений, що неухильне дотримання усіма – від 
пересічного громадянина до чиновника – положень 
Основного Закону дасть нам можливість побудувати 
міцну національну економіку, активізувати інститут 
громадянського суспільства, здолати корупцію та      
захистити країну від зовнішньої військової агресії. 

Слава Україні! 
Голова Луганської ОДа– 
керівник обласної ВЦа    Сергій ГаЙДаЙ.

- Конституція України була прийнята Верховною Ра-
дою о 9:20 ранку 28 червня 1996 року. Депутати весь 
день і всю ніч працювали над проектом, залишаючись 
в сесійному залі без перерв;

- Протягом 1990-1996 рр. було запропоновано 15 
проектів Конституції України;

- Найбільш гострі дискусії точилися навколо питань 
розподілу повноважень між гілками влади, державної 
символіки, приватної власності, статусу Республіки 
Крим та російської мови;

- «Є Конституція!», – такі були перші слова голови 
Верховної Ради Олександра Мороза після прийняття 
Конституції 315 голосами;

- Законопроект про внесення змін до Конституції 
України може бути поданий до Верховної Ради України 
Президентом України або не менш як третиною на-
родних депутатів України від конституційного складу 
Верховної Ради України. Ст. 155;

- За 24 роки у Конституцію України було внесено 
декілька змін;

- 2004 р. – перехід від президентсько-парламентської 
до парламентсько-президентської форми правління;

- 2010 р. – скасування Конституції 2004 року 
рішенням Конституційного суду;

- 2011 р. – щодо проведення чергових виборів;
- 2014 р. – обрання парламенту за пропорційною си-

стемою та позбавлення Президента значної частини 
повноважень;

- 2016 р. – передача повноважень Верховної 
Ради України відносно обрання суддів на посади                         
безстроково у Вищу раду правосуддя;

- 2019 р. – щодо стратегічного курсу держа-                                                                                                     

ви на набуття повноправного членства України 
в Європейському Союзі та в Організації 
Північноатлантичного договору;

- 2019 р. – зняття недоторканності з депутатів;
- Чинна Конституція України складається з 14 

розділів. 166 статей зібрані в 13 розділів, а розділ XV 
містить 16 перехідних положень. Тексту Конституції 
передує Преамбула;

- За результатами опитування, яке провели Фонд 
«Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною 
службою Центру Разумкова у 2019 році, 47 % українців 
взагалі не читали текст Конституції, але при цьому                                                                             
67 % вважають, що основний закон України необхідно 
змінювати. Окремі розділи Конституції читали 32 %. 
З усіма розділами основного закону знайомі лише          
11 %  населення. Майже половина опитаних – 46 % - 
знає, що за Конституцією носієм суверенітету та дже-
релом влади в країні є народ, тоді як 34 % вважає, 
що таким суб’єктом є президент, 8 % не змогли                                         
дати відповідь на це запитання;

- 28 червня – День Конституції України – є 
єдиним державним святом, яке закріплене в самій         
Конституції України;

- 22 серпня 2011 року в Києві була презентована пер-
ша мініатюрна Конституція України. Автори ідеї пояс-
нили, що задум такого проекту в тому, аби привернути 
більше уваги громадян до законодавства. Мініатюрна 
рукописна книжечка «Конституція України», розміром 
2х3 сантиметри, включає 160 рукописних сторінок, 
літери висотою не більше 1 міліметра можна читати без 
окулярів. Її створення зайняло приблизно два місяці.
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Під час заходу керівництво району за 
багаторічну сумлінну працю, високий 
професіоналізм, досягнуті успіхи в наданні 
медичної допомоги населенню, відданість 
справі та з нагоди професійного свята – 
Дня медичного працівника –  нагородило 
відзнаками велику когорту працівників 
медичної сфери Новоайдарського району.

Почесні грамоти Новоайдарської 
райдержадміністрації та Новоайдарської 
райради урочисто вручені операційній 
медичній сестрі хірургічного відділення 
КНП «Новоайдарська багатопрофільна 
лікарня» Тетяні Семенівні Гречишкіній-
Михайлюк, лікарю-терапевту Кримської 
сільської лікарської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини КНП «Ново-
айдарський ЦПМСД» Валерію Івановичу 
Гриненку, лікарю-хірургу КНП «Новоай-
дарська багатопрофільна лікарня» Миколі 
Павловичу Найдишу.

Грамоти Новоайдарської РДА та рай-
ради отримали старша медична сестра 
терапевтичного відділення КНП «Но-

воайдарська БЛ» Любов Михайлівна 
Болдінова, сестра медична палатна тера-
певтичного відділення КНП «Щастинсь-
ка міська лікарня» Олена Олександрівна 
Восковець, медична сестра поліклініки 
КНП «Новоайдарська БЛ» Світлана 
Вікторівна Гиренко, лаборант Центральної 
лікарської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини КНП «Новоайдарсь-
кий ЦПМСД» Марина Володимирівна 
Курочка, лікар-терапевт Центральної 
лікарської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини КНП «Новоайдарсь-
кий ЦПМСД» Тетяна Валеріївна Маніна, 
завідувач господарством КНП «Новоай-
дарська БЛ» Іван Володимирович Набо-
ка, рентген лаборант рентгенологічного 
кабінету поліклініки КНП «Щастинсь-
ка міська лікарня» Людмила Сергіївна 
Олефирєнко, лікар загальної практики-
сімейний лікар Муратівської сільської 
лікарської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини КНП «Новоайдарсь-
кий ЦПМСД» Олександр Федорович Са-

ранча, лікар загальної практики-сімейний 
лікар Смолянинівської сільської лікарської 
амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини КНП «Новоайдарський 
ЦПМСД» Віктор Володимирович Турча-
нин, завідувач гінекологічного відділення 
КНП «Щастинська міська лікарня» Ірина 
Василівна Черних, завідувач педіатричного 
відділення КНП «Щастинська міська 
лікарня» Світлана Геннадіївна Шека, ме-

дичний директор КНП «Щастинська міська 
лікарня» Надія Валентинівна Шкорубська.

На адресу медиків пролунали слова 
глибокої вдячності за нелегку самовіддану 
працю, направлену на порятунок життів та 
збереження здоров’я людей,  а також поба-
жання міцного здоров’я, щастя, достатку і 
мирного неба над головою!

ndar.loga.gov.ua

19 червня 2020 року голова Новоайдарської райдержадміністрації Тетяна Но-
викова та голова районної ради Віктор Макогон привітали працівників Комуналь-
ного некомерційного підприємства «Новоайдарська багатопрофільна лікарня», 
Комунального некомерційного підприємства «Новоайдарський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» та Комунального некомерційного підприємства                         
«Щастинська міська лікарня» з Днем медичного працівника.

Підтягування в бронежилеті, утримання 
125 кілограмової колоди, штовхання авто у 
6,5 тонн, евакуація поранених – тільки такі 
змагання в прикордонників на Луганщині 

Військовослужбовці комендатури швид-
кого реагування «Щастя» Луганського за-
гону провели силові змагання та показали 
неабиякі силу, мужність, витривалість та 
спритність.

Головним критерієм оцінки таких вправ 
є злагодженість дій підрозділу та належ-
ний рівень комунікації в командах, що, у 
свою чергу, є запорукою успішного ви-
конання бойових завдань із стримуван-
ня та відсічі збройної агресії окупанта                                          
у східних областях України. 

Обов’язковими вправами для охоронців 
кордону були – кидання гирі, перетягуван-
ня канату, підтягування в бронежилеті, пе-
рекидання шини на 25-ти метрову відстань, 
утримання 125 кілограмової колоди. 

А також вправа з штовхання авто                 

у 6,5 тонн. 
Відповідно до задуму, бронеавтомобіль 

«Кугуар», на якому підрозділ викону-
вав бойове завдання в районі проведення 
Операції об’єднаних сил вздовж лінії роз-
межування, вийшов з ладу. Умовна відстань 
до місця дислокації 25 метрів. Прикордон-
ники у найкоротший термін, не втрачаючи 
авто, дісталися до місця дислокації. 

Крім того, були вправи і з евакуації 
поранених з умовного поля бою, а та-
кож швидкість і правильність надання 
домедичної допомоги.

Військовослужбовці прикордонної ко-
мендатури швидкого реагування «Ща-
стя» Луганського загону успішно впо-
ралися з усіма завданнями та показали 
високий рівень підготовки, стійкості, 
вмотивованості, моральної̈ та фізичної 
витривалості. А інакше і бути не може.

dpsu.gov.ua

22 червня – в День скорботи та вша-
нування жертв війни – в центрі селища 
Новоайдар відбулося покладання квітів 
до Братської могили загиблих в роки          
Другої світової війни.

В заході взяли участь голова 
Новоайдарської районної ради Віктор Ма-

когон, голова Новоайдарської районної 
державної адміністрації Тетяна Новикова та 
голова Новоайдарської районної організації 
ветеранів України Олександр Косов.

Присутні поклали квіти до Братської 
могили та вшанували пам'ять загиблих        
хвилиною мовчання.

22 червня  участники колективів Ща-
стинського міського Палацу культури 
на центральній площі міста малювали  
«Мир без війни!».

Кожен малюнок був унікальним і 
зображував важливі моменти дитячо-
го уявлення та  сприйняття  життя без 

війни. Старші діти допомагали наймен-
шим: вигадували сюжет, обирали колір 
і розподіляли зони відповідальності. 
Дітлахи із задоволенням і натхненням 
малювали кольоровою крейдою.

При проведенні акції були дотримані 
всі карантинні обмеження.
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Теплые моменты встречи, вручение 
памятных подарков, искренние сло-
ва пожеланий – жить долго, не болеть 
и обязательно встретить гостей в та-
ком же добром здравии, с таким же хо-
рошим настроением и на свой 100-ый 
юбилей, и на 101-ый День рождения,                                      
и на последующие даты.

Мария Макаровна растрогалась до 
слез. Это внимание, осознание того, что 
не забыта – очень дорого уважаемому  
ветерану. 

Жизнь не баловала Марию Макаров-
ну. Она рано осталась сиротой. Детство 
без мамы счастливым никак не назовешь. 
Жила со старшим братом и его семьей, 

практически была няней для своих 
племянников. Да и соседи часто звали 
Машу присмотреть за своими малыша-
ми. Удивительно, но девочке практиче-
ски сразу удавалось найти общий язык 
со всеми детишками. «Тебе бы учителем 
или воспитателем быть, - говорили бла-
годарные соседи. – Учиться тебе нуж-
но». Маша только грустно улыбалась. 
Она бы очень этого хотела. Но племян-
ников оставить не на кого. Поэтому по-
сле окончания 8 классов школы она ос-
талась у брата, помогала по хозяйству,                                  
смотрела за детьми.

А потом война. Когда Мария ушла на 
фронт в 1943 году, ей едва исполнилось 

18 лет. Совсем девчонка. Но это 
никак не помешало ей достой-
но пройти боевой путь. Хотя      
война – это не женское дело.

Перед тем, как новобранцам 
отправиться в самое пекло вой-
ны, они проходили двухмесяч-
ные курсы подготовки. После 
них Мария Макаровна получила 
специальность шофера. До сих 
пор вспоминает, как порой было 
страшно. Вокруг выстрелы, 
взрывы, крики, стоны… Но 
ей нельзя останавливаться. 
Нужно выполнять боевые за-
дания, чтобы не подвести                                                 
боевых товарищей. 

До победного мая 1945 года 
боец Мария не знала отдыха. 
Сержант 233 стрелкового пол-
ка 59 стрелковой дивизии, она 
с усердием, мужеством бралась 
за каждое очередное задание и 
делала все возможное и нево-
зможное для того, чтобы его 
выполнить.

Мужество, героизм, отвага, 

проявленные на полях сражений… Об 
этом нам напоминают награды, укра-
шающие китель Марии Макаровны: 
Орден Отечественной войны 2 степени, 
Орден «За мужність», медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне», юбилейные медали.

Приняв поздравления в свой 95-й 
День рождения, она потихоньку вошла 
в дом. Через несколько минут вернулась, 
держа в руках фотоальбом. Открываем 
первую страничку – здесь фото воен-
ных лет. Вот совсем молодюсенькая Ма-
рия Макаровна в военной форме. А вот 
общий снимок: группа и инструкторы, 
которые проводили курсы для «новень-
ких», которым только предстояло идти 
на фронт. И всех Мария Макаровна по-
мнит по фамилии-имени, по званию и 
характеру… Фото дорогой семьи, фото 
с праздничных мероприятий и Уроков 
мужества в местной школе – каждому 
памятному моменту, запечатленному на 
фото, нашлось место в альбоме ветерана, 
который она хранит словно зеницу ока.

На жизнь послевоенную Мария Ма-
каровна не жалуется. Она вообще ни на 
что не жалуется. Пожалуй, единствен-
ное, хотелось бы, чтобы ноги не болели, 
а со всем остальным она справляется. 
«Все как у всех, - рассказывает уважае-
мый ветеран. - Замужество, детки, рабо-
та. Главное, чтоб войны не было, и все                          
здоровы были. К этому и стремились».

В праздничный день, когда во двор 

к юбилярше вошла делегация поздрав-
ляющих, рядом с мамой была дочь Раи-
са, заботливо подготовившая мамочку к 
встрече гостей. К этому времени Мария 
Макаровна уже успела принять поздрав-
ления от дочери Любови, от дорогих, 
любимых внуков. Внуки, кстати, нес-
мотря на расстояния, с самого утра доз-
вонились любимой бабушке и передали 
свои наилучшие пожелания.

Хранительница семейного очага, 
труженица, добрейшей души человек 
– такой знают Марию Макаровну од-
носельчане. Всю жизнь работала, не 
покладая рук. И сейчас так и норовит 
помочь. На уговоры отдыхать поддает-
ся крайне неохотно. Обожает цветы: у 
калитки за двором их очень много, очень 
красивых и необычных. Не мыслит 
дома, двора без животных. Вот поэто-
му так уверенно чувствуют себя здесь 
кошки, коты и котята (точно не меньше 
пяти). Они-то знают: их здесь любят                                                      
и в обиду не дадут.

Мария Макаровна – пример истин-
ного жизнелюбия и красоты души, ко-
торые сохранила, пройдя многие жиз-                                                          
ненные испытания. Она заслужила 
любовь и уважение, которыми ее ода-
ривают родные, близкие, односельча-
не. Крепкого Вам здоровья, уважаемая 
Мария Макаровна, активного долго-
летия, множества поводов для улыбок                                                                     
и хорошего настроения!

М. ТИХОНОВА.

2020 год – юбилейный для многих ветеранов Второй мировой войны, про-
живающих в нашем районе. Уже отметили свои юбилейные Дни рождения 
уважаемые Ефросинья Даниловна Савва (Новоайдар), Леонид Петрович Еськов 
(Райгородка), Серафим Дмитриевич Стрижебык (Алексеевка).

И вот мы уже мчимся в отдаленное от райцентра, живописное село Му-
ратово, спрятавшееся в изумрудной зелени лесов… Именно здесь проживает 
участница боевых действий Второй мировой войны Мария Макаровна Соболе-
ва, отметившая 19 июня 2020 года свой юбилейный, 95-й День рождения.

Поздравить ветерана приехали председатель районной организации ветера-
нов Украины Александр Иванович Косов, от райгосадминистрации – директор 
Терцентра Марина Васильевна Адонина, и. о. Муратовского сельского головы             
Надежда Ивановна Ниловко.

Верховная Рада Украины 
утвердила законопроект об еже-
годной индексации алиментов, 
представленный в стенах пар-
ламента под номером № 3112. 
Соответствующий документ 
опубликован на официальном 
сайте Рады.

Отметим, что речь идет о 
проекте закона «О внесении 
изменений в Закон Украины».

Положениями докумен-
та вносится рад изменений в 
первый абзац  четвертой статьи 

71 Закона Украины «Об испол-
нительном производстве».

В частности, теперь в стране 
будет проходить процедура еже-
годной индексации пенсии в со-
ответствии с нормами, которые 
определил суд.

Важно сказать, что сама про-
цедура индексации была пропи-
сана в украинском законе еще 
14 лет назад, однако для ее реа-
лизации отсутствовали нужные 
законные механизмы, так как 
ранее индексации можно было 

добиться лишь через суд.
Как сообщалось ранее, в 

июле украинских пенсионе-
ров ожидает очередная ин-
дексация пенсий. Выплаты 
повысят тем, кто не получил                                        
доплаты в мае.

В Пенсионном фонде 
Украины уточнили, что к пен-
сии в 1712 гривен прибавится 
57 гривен, то есть минимальная 
пенсия составит 1769 гривен.

fbc.net.ua

В Україні з 1 липня набере 
чинності закон про посилення 
відповідальності за їзду в не- 
тверезому вигляді.  Водіям  до-
ведеться викласти за порушення 
закону суму від 17 до 34 тисяч 
гривень.

Повторне порушення за-
кону буде каратися штрафом 
у розмірі 51 тисяча гривень. 
Окрім грошового штрафу, у 
водія відберуть права на во-
діння транспортного засобу                                            

строком на три роки.
Якщо водіння в нетверезому 

вигляді спровокує ДТП з тілес-
ними ушкодженнями, то відпо-
відальність для водія настане не 
адміністративна, а кримінальна.

Допустимою нормою ал-
коголю в крові вважається                      
не більше 0,2 проміле.

Яке порушення потрапляє 
під кримінальну відповідаль-
ність:

- водіння в будь-якому вигля-

ді сп'яніння (алкогольне, нарко-
тичне, медикаментозне) – будь-
яке, яке призвело до зниження 
концентрації уваги за кермом;

- передача права водіння 
транспортного засобу осо-
бі, яка перебуває в будь-якому           
з видів сп'яніння;

- відмова водія від проведення 
медичного огляду на визначення 
стану сп'яніння;

- вживання водієм будь-яких 
заборонених речовин, медичних 
препаратів або алкоголю після 
скоєння наїзду, але до приїзду 
патрульної машини.

У червні українці платитимуть 
за газ 2,14 грн за кубометр. На-
фтогаз знизив оптові ціни для спо-
живачів у порівнянні з травнем 
2020 року на 6 %.

Тобто це вартість газу без ура-
хування ПДВ, націнки газзбутів та 
витрат на його транспортування.

Загалом з початку 2020 року 
блакитне паливо для населення 
подешевшало на 54 %, а якщо по-
рівнювати з показником аналогіч-
ного періоду 2019 – на 61 %.

Аналітики компанії відзнача-
ють, що темпи падіння цін на газ 
сповільнилися – саме в червні з’я-
вилася тенденція до відновлення 

вартості енергоносіїв, оскільки 
ціни на основних європейських 
хабах зростають з другого тижня 
місяця.

Водночас внутрішні ціни в 
Україні залишаються нижчими ім-
портного паритету.

Вони прогнозують, що слабкий 
попит на газ у світі та високі за-
паси в Європі надалі чинитимуть 
тиск на ціни. Ситуація може змі-
нитися лише ближче до опалю-
вального сезону.

У травні оптова ціна на газ для 
населення знижена на 21 % – до 
2,3 грн за кубометр.

naftogaz.com
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Чи легко поєднувати в такому молодому віці (дівчині 
ще немає і 30 років) стільки відповідальних посад та ще 
й сільській місцевості, де неможливо уявити життя без 
городу чи саду, і, на додачу до всього, вона має ще й 
безліч садово-городніх справ? 

Катерина запевняє: зі всіма турботами порається 
на позитиві, хоча без труднощів, звичайно, не буває. 
Та їх вона звикла переборювати.

Та давайте про все по порядку. Катерина – корін-
на гречищанка, весела, енергійна та цікава з самого 
дитинства. І сцена завжди приваблювала її, їй завж-
ди подобалося бути у самому вирі подій. Тож після 
закінчення школи дівчина ані трохи не сумнівалася 
в подальшому виборі професії — тільки культура, 
тільки творчість! Омріяний вуз підкорився абітурі-
єнтці з першого разу. Роки навчання промайнули ве-
село та цікаво, Катя опанувала багато нового та зро-
зуміла, що зі своїм вибором зовсім не помилилася. 
І як же вже кортіло працювати, використати набуті          
знання на практиці!

Після закінчення молодий спеціаліст з натхнен-
ням повернулася до рідного села й пішла працю-
вати в дитячий садочок музичним керівником. Ро-
бота сподобалась. Вже тут в Катерини відкрилися 
організаторські здібності, їй подобалось готуватися                           
з малюками до різних заходів, навчати їх співати.

Через деякий час Катерині запропонували ро-
боту в Сєвєродонецьку, в БК «Хіміків». Час робо-
ти тут молода жінка називає теж дуже важливим 
для розвитку свого в якості професіоналу та й для                                 
здобуття нового досвіду.

Аж ось — новий виток долі. Директор Гречиш-
кинського СБК йшов на заслужений відпочинок, тож 
запропонував молодій колезі спробувати свої сили 

в цьому напрямку. Катерина, трохи подумавши, по-
годилась. І ось скоро, у серпні, буде вже два роки, як           
молодий спеціаліст обіймає цю відповідальну посаду.

«Це, звичайно, хвилююче, - говорить Катерина. 
- Особливо спершу хвилювалась, щоб все зробити 
правильно, щоб з усіма вдалося знайти спільну мову. 
Зараз вже звикла, пристосувалась до всього і спільну 
мову, до речі, знайшла. Тим паче, мені завжди допо-
магає і ділом, і порадою керівниця народного фоль-
клорно-етнографічного ансамблю «Калина» Тетяна                                       
Миколаївна Дємєнтьєва. Я щиро вдячна їй за це.

Трохи важко всюди встигати, адже в мене двоє ді-
точок, але вони в мене розумні, все розуміють, завж-
ди поряд. «Втягла» й їх до художньої самодіяльності. 
Синочок трохи соромиться виступати. А ось донеч-
ка — справжня артистка, на сцені — як риба в воді.              
Мабуть, в маму», - посміхається Катерина. 

Так, дійсно, мабуть, в маму. Адже сама Катерина 
теж неймовірно любить сцену і успішно поєднує ке-
рівну роботу і сценічну діяльність. Вона виступала ба-
гато сольно. «Треба докладати багато зусиль для того, 
щоб звучати гарно, правильно, під живу музику», -                  

говорить Катерина.
А нещодавно Катерина Ногачевська та юна учас-

ниця художньої самодіяльності, школярка Наталя 
Гречишкіна об’єдналися в неповторний колоритний 
дует «Україночки». «Співаємо ми на два голоси, - 
розповідає Катя. - Обидві дуже любимо це. Обож-
нюємо українські народні пісні. І дуже раді, що         
наші виступи подобаються нашим односельцям».

Окрім цього, Катя вже стала повноправною учас-
ницею ансамблю «Калина», так би мовити, вила-
ся молодою кров'ю. Дівчина не пропускає жодної 
репетиції і вже готова виступати на великій сцені 
у складі прославленого колективу. Для неї вже й                        
костюм повноцінний зібрали.

Та й це ще не все. Молоду талановиту дівчину 
часто навідує Муза, і ці візити закінчуються поя-
вою нових віршів, які дівчина натхненно записує до 
свого поетичного зошита. Вона пише про кохання, 
про рідну землю, маму, про навколишню красу… 
Деякі її поетичні твори вже знайомі нашим читачам                 
зі сторінок «районки».

Як на все вистачає часу: бути гарною мамою, до-
брою господинею, писати вірші, відвідувати репе-
тиції, брати участь у концертах, керувати сільським 
Будинком культури та залишатися привабливою 
життєрадісною усміхненою жінкою? Відповідь про-
ста: молодість та жага до життя, оптимізм та погляд 
у майбутнє з впевненістю, що завтра все буде кра-
ще, ніж сьогодні. Все це вона має. Тож так тримати,     
Катерина! Подальших успіхів у житті!

М. ТИХОНОВА.

Молода матуся, молода керівниця, молода 
співачка та поетеса — все це про мешканку села 
Гречишкіне, активну, талановиту та гарну Кате-
рину Ногачевську. Дівчина постійно перебуває у русі 
і просто не уявляє себе у спокійному стані.

Алина и Карина рассказывают: «С самого детства 
мы любили рисовать. И пусть поначалу наши рисун-
ки  были не самыми лучшими (кое-что получалось 
криво, что-то и вовсе не получалось), мы все равно 
продолжали рисовать. Это занятие, на которое нам не 
жаль времени, мы готовы были часами отрабатывать 
какой-то штрих, чтобы он был идеальным. В итоге 
наши старания увенчались успехом, и мы окончили                                          
школу искусств с отличием».

Помимо бесспорного таланта в живописи девоч-
ки имеют еще одно общее увлечение. Их имена, я ду-
маю, хорошо знакомы любителям волейбольных но-
востей. Не единожды юные волейболистки Карина 
и Алина Шиловы в составе сборной команды района 
участвовали в знаковых соревнованиях и помогали 
команде взбираться на вершины спортивного пье-
дестала почета. Причем, делали это также с огромным                               
спортивным азартом и желанием.

«Спорт – еще одна наша любовь. Волейбол не толь-
ко научил нас любить спорт. Благодаря ему мы обрели 
верных друзей, с которыми искренне можно порадо-
ваться победам и принять поражение. Ведь в волейболе 
нужно бороться и отдавать свои силы не за себя, а за 
всю команду, волноваться о каждом своем товарище.

А сколько радости и удовольствия приносят нам по-
беды, которые можно разделить со всей командой!», - 
говорят сестры Шиловы.

Кстати, на вопрос о том, как удается совмещать 
такие полярные занятия, девочки уверяют: «Если 
занимаешься любимым делом, то проблем с совме-
щением, например, как в нашем случае -  волейбо-
ла и рисования – возникать не должно. Тренер знает 
наше расписание и старается подстроить начало тре-
нировок таким образом, чтобы мы на них успевали                                                        

после занятий в школе искусств. 
И спорт, и рисование заняли важные места в нашей 

жизни. Сложно представить нас без них. В спорте мы 
«выбрасываем» свою энергию. Рисование помогает 
умиротворению, созерцанию, пониманию внутренней 
красоты каждого предмета».

«Конечно, много нужных полезных знаний, важ-
ной информации дала нам учеба в школе-гимна-
зии, - рассказывают Алина и Карина. – Какие-то 
предметы нам нравятся больше, какие-то – меньше,                                               
но это ж у всех так».

Даже трудно задуматься, как при таком плотном 
графике (сложно себе даже представить двух этих 
девушек не то, что отдыхающих, а просто медленно 
прогуливающихся по парку) активным дев-
чонкам удается находить время на передышку, 
на общение с друзьями. Но, тем не менее, они 
действительно его находят. Когда выдается сво-
бодная минутка, девочки общаются с друзьями, 
ходят на прогулку, помогают по дому и смотрят                         
свои любимые сериалы.

Да, действительно, молодость – то время, 
когда ты хочешь успеть все, и, что удивительно, 
успеваешь. 

«Мы думаем, что молодость – это время, 
когда у тебя куча энергии, которую ты можешь 
потратить на все, что угодно. И мы стараемся 
этим пользоваться. Тем более, что именно наша 
любознательность, наша активность помогли 
нам найти себя, определиться с тем, чем бы нам 
хотелось заниматься в дальнейшем», - воскли-
цают юные и активные девчонки Шиловы.

Несмотря на достаточно быстрый ритм жиз-
ни, к которому так привыкли героини нашего 
рассказа, они остаются утонченными натурами, 
для которых нет ничего важнее в жизни близких 
и родных людей.

А о чем же мечтают Карина и Алина? Сей-
час все их помыслы заняты тем, чтобы хорошо 
сдать внешнее независимое оценивание, твор-
ческий конкурс и поступить в университет, 
чтобы стать профессиональными художницами 
(да, именно эта сфера деятельности, которой 
юные таланты увлеклись еще в детстве, боль-
ше всего захватила выпускниц). «Конечно, для 
того, чтобы достичь своей цели, нужно трудить-
ся. Это мы понимаем. Бывает, хочется немного 
побездельничать. Но совсем без дела мы не мо-
жем. Вот поэтому и находим себя в разных ви-
дах деятельности. Уверены, это не зря. И наша 
целеустремленность, желание развиваться                   

принесут свои плоды», - говорят Алина и Карина.
А дальше? Они мечтают путешествовать, наслаж-

даться природой и архитектурой новых стран, знако-
миться с их жителями, культурой, традициями, чтобы 
вдохновляться и создавать свои художественные         
шедевры.

Ну, что же, остается только пожелать, чтобы все ме-
чты этих милых девочек стали реальностью. Уверены, 
ваши работы займут свои места в лучших художествен-
ных галереях мира, вы посетите все страны, о которых 
мечтаете, а ваши целеустремленность, спортивный за-
пал, талант, умение дружить, искренность помогут вам                
во всех начинаниях! Так держать!

М. ТИХОНОВА.

Сестренки-близняшки Карина и Алина  Шило-
вы ни капельки не сомневаются, что если о чем-то 
очень мечтаешь, это обязательно осуществится. 
Поэтому уверенно, с улыбками и хорошим настро-
ением, они идут к своей цели, к воплощению своих 
мечтаний.

Сейчас, в юности, это самое правильное реше-
ние. Свои желания нельзя откладывать «на по-
том», иначе они так и останутся просто желани-
ями. В этом году у девчонок двойной праздник: они 
дважды выпускницы – окончили Новоайдарскую 
школу-гимназию и Новоайдарскую детскую шко-
лу искусств. Так что не сложно догадаться, что   
детство у юных талантов было насыщенным.
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Наркоманія в Україні, на дум-
ку спеціалістів, давно набула 
ознак епідемії. Кількість людей, 
які вживають наркотики, близько 
100 тисяч (за офіційними дани-
ми). Реальна цифра людей, що 
вживають наркотики, за оцінка-
ми МВС, в 10-12 разів більша, і 
складає 800-900 тисяч, а тенета 
наркобізнесу ловлять все нові 
жертви. За даними Інтерполу, в 
Україні зареєстровано 65 тисяч                       
розповсюджувачів наркотиків.

Дослідження показали, що 
середній вік початку прийому 
наркотиків – 13-15 років, а в 
деяких містах нашої країни ще 
менший – 9-13 років. Наркома-
нія – це важка хвороба, яка дуже 
швидко розвивається. Середня 
тривалість життя людини після 
початку регулярного прийому 
наркотиків становить 7 років. 
Наркомани рідко доживають до                      
30-річного віку.

Наркотики та їх ефекти. З 
точки зору психофармакологіч-
ного впливу наркотики можна 
розподілити на три великі групи:

- наркотики, які пригнічують 
діяльність центральної нервової 
системи (опіати, барбітурати);

- наркотики, які збуджують 
діяльність центральної нервової 
системи (амфетаміни, кокаїн,    
гашиш);

- наркотики, які викликають 
галюцинації (марихуана, му-
скатний горіх, ЛСД, мескалін,         
псилоцибін).

Опіум та його похідні. Опі-
ум – це психоактивна речовина, 
яка має найдовшу історію. Опі-
ум – це молочний сік, який от-
римують з надрізаних головок                         
опіумного маку.

Морфін. Морфін – найбільш 
відомий алкалоїд опіуму, виді-

лений у 1805 р. Він використо-
вується як знеболювальний 
засіб у медицині. До морфіну 
швидко виникає толерантність, 
і хронічні морфіністи можуть 
приймати наркотик в дозах, біль-
ших за терапевтичні в 20-200 
разів. Морфін – наркотик, до 
якого дуже швидко настає зви-
кання. Вже через декілька днів 
постійного вживання препарату                                            
формується залежність.

Героїн. Героїн – це напівсин-
тетичний похідний морфіну, 
вперше отриманий в Німеччині в 
1898 р. Дессером як ліки, які лік-
відують залежність від морфіну.

Героїн у 20-25 разів силь-
ніший за морфін і вдвічі                                  
сильніший в плані звикання.

Найпоширенішою причи-
ною смерті наркоманів є пере-
дозування наркотиків. Навіть 
відносно невеликі дози героїну 
можуть стати причиною смер-
ті наркомана внаслідок набряку                         
легень та шоку.

Барбітурати викликають при-
гнічення мозкових центрів, які 
контролюють вищу нервову ді-
яльність. З цієї причини барбі-
турати використовують для ліку-
вання безсоння й зняття напруги 
та невпевненості.

Амфетаміни швидко при-
зводять до психічної залежно-
сті, можливо, навіть швидше                   
за інші відомі наркотики.

Внаслідок розвитку толерант-
ності дози доводиться збільшу-
вати – деколи в сотні разів. Хоча 
ці величезні дози рідко бувають 
небезпечними для фізичного 
здоров'я людини, вони досить 
часто викликають у поведін-
ці зміни психічного характеру: 
галюцинації, манію пересліду-
вання, серйозні викривлення у 

свідомості, особливо, якщо пре-
парат вводити внутрішньовенно.

Кокаїн. Цей наркотик викли-
кає дуже несприятливі стани, 
такі як параноя, марення, га-
люцинації та манії пересліду-
вання. Кокаїноман думає, що 
за ним хтось стежить, що йому 
постійно загрожує небезпека. 
Психічні відхилення можуть 
перейти в психоз, який су-
проводжується галюцинація-
ми, що в них довкілля набуває                                              
мініатюрних розмірів.

Галюциногени викликають 
досить серйозні порушення в 
психічній сфері, які супроводжу-
ються викривленням сприйняття 
часу і простору, а також змінами 
сприйняття своєї особистості.

Марихуана – наркотик рос-
линного походження. Підви-
щення дози марихуани викли-
кає серйозні зміни в емоційній 
сфері: послаблення уваги, по-
рушення пам'яті, помилкове 
некритичне ставлення до свого 
стану. Окрім того, можуть про-
являтися галюцинації та різ-
ні фобії. Вислови наркомана 
незрозумілі для оточення. Він 
демонструє прояви манії пере-
слідування, при цьому може                                            
бути небезпечним.

ЛСД-25 – найбільш відо-
мий, найбільш вивчений і 
водночас найбільш вживаний                            
психоделічний наркотик.

Після того як молекули 
наркотику досягли головно-
го мозку, починається зміна 
стану свідомості, яка три-
ває декілька годин, і багаті              
галюцинаторні переживання.

Усі наркомани, незважа-
ючи на те, чим вони займа-
ються, де живуть, скільки у 
них грошей, який їх рівень 

розумового розвитку, в цьому 
відношенні живуть однаково. 
Їх перша думка одразу після 
пробудження – де і як дістати 
наркотик. Немає такої жертви, 
яку не можна б було принести                            
заради наркотику.

Наркоманія – це важке захво-
рювання, що завдає серйозної 
шкоди здоров'ю, призводить до 
деградації особистості, інвалід-
ності і смерті в молодому віці.

Наркомани – це люди без май-
бутнього. Вони втратили своє 
здоров'я й загрожують здоров'ю 
власних дітей і суспільству. У 
наркоманів народжуються діти 
з тяжкими фізичними та пси-
хічними вадами. Зовнішній 
вигляд наркомана далекий від 
привабливого: сіре обличчя, 
суха шкіра, волосся та зуби по-
ступово випадають. У них знач-
но послаблена пам'ять, вони не                       
в змозі запам'ятати прочитане.

Наркоманія – це не пустощі, 
не проведення вільного часу в 
товаристві друзів, а небезпечна 
хвороба. Не кожному вдається 
вирватись з полону цієї хвороби, 
яка може призвести до смерті в 
молодому віці.

Володимир Зеленський,   
президент

Нерухомість. 5 квартир у 
Києві, зокрема дві у спільній 
власності (1138,7 кв. м). Квар-
тира у Криму (129,8 кв. м). Бу-
динок у Київській області (353 
кв. м). Будинок в Італії (413 кв. 
м). 2 нежитлові приміщення у 
Києві, зокрема одне у спільній 
власності (621,8 кв. м). Орендо-
вана квартира на острові Джерсі, 
Велика Британія (91,9 кв. м). 1 
паркомісце у Криму (16,1 кв. м) 
і 4 у Києві (84,2 кв. м). Земельна 
ділянка у Київській області (1,2 
тис. кв. м). 5 готельних номерів 
у Грузії на стадії незавершеного 
будівництва (218 кв. м).

Гроші. 3,3 млн грн готівки; 
17,4 млн грн на рахунках у 
банках;1,2 млн грн авансових 
внесків. Усього: 22 млн грн.

Компанії. 3 компанії на Кіпрі, 
у Белізі й Італії.

Коштовності. 6 наруч-

них годинників марок Roleх, 
Breguet, Bovet, Piaget, Tag Heuer. 
Ювелірний набір марки Graff.

Денис Шмигаль, Прем'єр-
міністр

Нерухомість. Будинок у 
Львові (215,9 кв. м). Нежит-
ловий будинок у Львівській 
області (417,2 кв. м). Гараж 
(15,9 кв. м) та 2 земельні 
ділянки у Львові, зокрема одна 
у спільній власності (609 кв. м), 
2 земельні ділянки у Львівській                                                                                                                           
області (4400 кв. м).

Гроші. 6,3 млн грн готівки; 
92,3 тис. грн на рахунках                 
у банках. Усього: 6,4 млн грн. 

Дмитро Разумков, спікер 
Верховної Ради

Нерухомість. 4 квартири у 
Києві, зокрема одна у спільній 
власності (342 кв. м). Квартира 
в Миколаєві у спільній влас-
ності (73,2 кв. м), а також у 
Київській області (232,4 кв. м). 
Будинки у Київській області 

(492,2 кв. м) та Миколаєві 
(489,6 кв. м). Офіс у Києві (74,9 
кв. м). 2 земельні ділянки у 
Київській області (1.520 кв. м). 
2 земельні ділянки в Миколаєві, 
зокрема одна орендована (2.295                                    
кв. м). 4 орендовані приміщення 
у Черкаській області                                                       
(254,1 кв. м).

Гроші. 5,3 млн грн готівки; 
192 тис. грн на рахунках                  
у банках

Усього: 5,5 млн грн.
Компанії. 4 компанії в 

Україні.
Народний депутат України 

Олександр Лукашев
21 травня народний депу-

тат Олександр Лукашев по-
дав декларацію про доходи за           
2019 рік. 

У декларації вказано, що з 
29 серпня нардеп отримав у 
користування кімнату площею 
24 квадратні метри у готельно-
му комплексі Національного 
управління справами апарату 

Верховної Ради.
Також у користуванні нар-

депа і його родини — дружи-
ни і трьох дітей — квартира у 
Харкові площею 49,7 квадрат-
них метрів. Це службове жит-
ло Національного юридичного 
університету імені Ярослава       
Мудрого.

Ще Олександр Лукашев за-
декларував житловий будинок 
площею 347,2 квадратних метри 
у Циркунах Харківської облас-
ті і земельну ділянку площею 
1496 квадратних метрів там 
же. Це спільна власність бать-
ка нардепа Анатолія Лукашева                     
і Анастасії Сафеніної.

У власності нардепа є не-
житлове приміщення пло-
щею 37,2 квадратних ме-
три у селищі міського типу                                                  
Відрадне в Криму.

Автопарк. У власності нарде-
па автомобіль Toyota RAV4 2016 
року випуску, куплений у 2016 

році за 996 тисяч гривень. Дру-
жина нардепа, Олена Лукашева, 
має авто Honda CR-V 2008 року 
випуску. Авто купили у листо-
паді 2009 за 289 тисяч гривень.

А ще у Олександра Лука-
шева є право користувати-
ся позашляховиком Toyota 
Land Cruizer Prado 2006 року 
випуску. Власниця авто –                                               
Ніна Іванівна Лукашева.

Скільки грошей заробив. З 29 
серпня 2019 Олександр Лука-
шев отримав у Верховній Раді 
182314 гривень зарплати. До 
отримання мандату основним 
місцем роботи Олександра Лу-
кашева був Національний юри-
дичний університет імені Ярос-
лава Мудрого, де він отримав 
262157 гривень зарплати.

Також задекларовані процен-
ти з «Приватбанку» — 154 грив-
ні. На рахунку у «Приватбанку» 
Олександр Лукашев має 219648 
гривень.

Нагадаємо, у липні 2019 
Олександра Лукашева обрали 
народним депутатом від вибор-
чого округу № 113 з центром у 
місті Сватове. За даними Цен-
трвиборчкому, на позачергових 
виборах до Верховної Ради свої 
голоси за Лукашева віддали 
24556 виборців. До виборчого 
округу № 113, окрім Сватів-
ського, входять ще Білокура-
кинський, Кремінський, Ста-
робільський, Троїцький райони 
та частина Новоайдарського.

nv.ua; declarations.com.ua   

У Кабінеті Міністрів ще не 
прийняли рішення про віднов-
лення навчального процесу в 
українських школах з 1 вересня в 
звичному режимі, а не в форматі 
онлайн-уроків.

Про це повідомила тимчасо-
во виконуюча обов'язки міні-
стра освіти і науки Любомира        
Мандзій.

За її словами, чи підуть діти 
в школу 1 вересня - питання          
залишається відкритим.

«Усередині Кабміну немає 
такого рішення. Поки що адап-
тивний карантин продовжено до 
31 липня. Як буде розвиватися 
епідемічна ситуація, важко суди-
ти. Безперечно, я за те, щоб діти 
повернулися до школи. Але щоб 
умови навчання в школі були 
безпечними. Тому зараз ми го-
туємося до проведення ЗНО та 
вступної кампанії. Наша основна 
задача - це збереження здоров'я 
учасників навчально-виховного 
процесу», - сказала Мандзій.

Міністр також уточнила, що 
в новому навчальному році еле-
менти онлайн-освіти залишаться, 
однак не замінять його повністю.

«Я хочу трохи спростувати 
фейк. У коментарі одному з теле-
каналів я сказала про те, що нав-
чання вже буде з використанням 
тих інструментів і технологій, 
якими оволоділи вчителі. Але 
це не означає, що з 1 вересня 
ми перейдемо на дистанційне 
навчання. Живого спілкування 
ніхто не відміняв. В тому і суть              
школи», - додала глава МОН.

РБК-Україна.
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1. Как определить срок год-
ности соды. Все проще про-
стого: достаточно погасить ее 
уксусом и посмотреть, силь-
но ли она вспенилась. Если 
пена слабенькая – значит, и                                
сода «не первой свежести».

Но и такую соду можно 
использовать с пользой: за-
сыпьте на дно помойного ведра 
и избавьтесь от неприятных 
запахов и размножения вредо-
носных микроорганизмов. Срок 

годности запечатанной пач-
ки соды – 18 месяцев, откры- 
той – 6. Проверяйте дату про-
изводства на упаковке и всегда                 
держите в доме свежую.

2. Сода отлично смягчает 
мясо. Все хотят вкусный, соч-
ный и мягкий кусочек мяса. Но 
как же достичь такого резуль-
тата? Ответ прост: натереть 
мясо содой и поместить в хо-
лодильник. Перед приготовле-
нием промыть под проточной 

водой, и можно радовать род-
ных вкуснейшим запеченным, 
тушеным ил жареным мясом. 
Оно будет таять во рту, как мясо                  
молодого телёнка или ягненка.

3. Очистить с помощью 
соды слив раковины – легко! 
Достаточно насыпать пару ло-
жек соды на решетку улавлива-
теля и залить уксусом. Если же 
забился слив, поможет обычная 
соль: следует высыпать пач-
ку соли в отверстие и залить 
крутым кипятком.

Сода станет отличным по-
мощником для посудомоечной 
машины, и не нужно тратить 
деньги на дорогущие средства. 
Смешайте две чайных ложки 
соды с таким же количеством 
боракса. Удивления от получен-
ного результата не избежать!

Машина для мытья посуды 
страдает от неприятных за-
пахов, и в этом случае тоже 
на помощь придет сода. Все-
го-то ½ пачки соды на дно 
машинки и включить режим                                 
«ополаскивание».

4. Мелкую и крупную быто-
вую технику просто отмыть 
с использованием соды. Чаще 
всего на кухне требует обнов-
ления губка для мытья посуды, 
так как спустя 7 дней она ста-
новится рассадником микробов. 
Но есть выход – оставьте на 
ночь губку в растворе соды. Так 
будет обеспечена дезинфекция.

Как вы уже знаете, сода об-
ладает свойством уничтожать 
неприятные запахи. Достаточно 
оставить её в небольшом коли-
честве на ночь в холодильнике, 
и это гарантирует свежесть.

Еще один плюс этого чудо 
продукта – защита от нашествия 
муравьев. Необходимо просто 
насыпать полоску вдоль порога, 

и они уйдут из вашего дома.
5. Домашние любимцы 

справляют свою нужду дома. 
Увы, от этого никуда не деть-
ся… Готовая отдушка для напо-
лнителя стоит довольно дорого, 
но есть простой способ изба-
вить квартиру от неприятного 
запаха: в лоток с наполнителем 
всыпать немного соды, и никто 
не догадается о присутствии 
кошки в вашем доме.

6. Мелкие хитрости по 
дому. Дети разрисовали обои 
восковым карандашом? – Затри-
те содой! Неприятный запах от 
ковра? – Посыпьте содой и хо-
рошенько соберите её с помо-
щью пылесоса. Желтым клави-
шам на вашем пианино поможет 
вернуть былую белизну ра-
створ соды. Продолжать можно                         
до бесконечности.

7. Ванную комнату 
можно довести до блеска,                  
использовав соду.

8. Любой стиральный по-
рошок можно сделать бо-
лее действенным с помощью 
добавления соды (каких-то 
там полчашки). А чтобы ваше 
белье было приятным, мягким 
на ощупь и не «билось током», 
следует добавить чашку уксуса 
при ополаскивании.

9. Сода в медицинских це-
лях. Мелкие царапины, по-
резы, незначительные ожоги 
или укусы насекомых – помо-
жет сода. Достаточно сделать 
слабый раствор соды в воде, 
намочить платок и приложить 
к больному месту. Даже при 
опрелостях у деток сода станет 
первым помощником.

10. Старайтесь мыть ово-
щи и фрукты содой. Как гово-
рят: «береженого Бог бережет».

11. Употребление бобовых 

в пищу вызывает газообразо-
вание в организме. Так вот, 
щепотка соды, добавлен-
ная во время приготовления, 
избавит от таких проблем, 
да еще и ускорит процесс                                   
приготовления самого блюда.

Смочите полотенце в ра-
створе соды с водой, заверни-
те в него рыбу, и спустя пару 
часов не останется и следа                                
от стойкого рыбного запаха.

12. Сода с легкостью за-
менит дрожжи. Нужно сме-
шать аспирин с содой в равных 
пропорциях и добавить в те-
сто. При воздействии высоких 
температур, попав для выпеч-
ки в духовку, оно подойдет,                           
как на дрожжах.

Резали лук или чеснок, 
чистили рыбу, а запах нику-
да не делся? Вымойте руки                             
с содой и забудьте об этом.

13. Красавица из Голливу-
да. Чередуйте нанесение соды 
и соли на зубы вместо пасты. 
Улыбка будет белоснежной, не 
будете знать, что такое пародон-
тоз. Обладателям съёмных зуб-
ных протезов стоит поместить 
их на ночь в раствор соды и пе-
риодически натирать порошком 
соды для эффекта отбеливания.

При перхоти очень хорошо 
использовать соду: втирать ее 
в кожу головы. Для того, чтобы 
смыть лак с волос, нужно пол-
ностью смешать свой шампунь 
с содой перед применением.

14. Зуд при гипсе. Каж-
дый, кто когда-либо носил 
гипс (не дай Бог, конечно), 
знает, какой изнурительный 
зуд чувствует человек. С по-
мощью фена задуйте под гипс 
немного соды и почувствуйте                                            
неземное облегчение.

podruzhkablog.ru

Мало кто знает все свойства соды, а между тем, сода 
есть даже в нашем организме в составе плазмы крови, а ее 
регулярное употребление помогает в разжижении крови. Сода 
имеет бактерицидные свойства и используется для лечения 
боли в горле путем полоскания раствором с добавлением соли. 
В нашей статье мы познакомим вас еще с некоторыми по-
лезными секретами применения соды, которые наверняка                        
пригодятся вам в повседневной жизни.

Пищевая сода – столь простое и распространенное сред-
ство, которое можно найти в каждом доме. Это уни-
версальное средство, которое может помочь в быту и                                                      
сэкономить денежные средства.

- Дельфины и киты не пьют 
воду как таковую. Пресную 
жидкость эти животные по-
лучают из рыбы и кальма-
ров, на 80 % состоящих из                                 
пресной воды;

- В Эфиопии сейчас 2012 
год, поскольку по эфиопскому        
календарю в году 13 месяцев;

- В Японии домашних лю-
бимцев больше, чем детей            
в возрасте до 15 лет;

- Каждый палец челове-
ка за время жизни сгибается            
примерно 25 миллионов раз;

- В книгах Конан Дойля Шер-
лок Холмс никогда не говорил 
«Элементарно, Ватсон!»

- Чаплин однажды инког-
нито принимал участие в кон-
курсе своих двойников. По 
одной версии, он занял в кон-
курсе второе место, по другой 
версии — третье, по третьей                        
версии — пятое;

- ОК — самое популярное в 
мире слово;

- В лимоне содержится    
больше сахара, чем в клубнике;

- Если бы человек обладал 
такой же силой, как муравей, 
то он смог бы поднимать от                      
2 до 5 тонн самостоятельно;

- Чтобы на дубе выросли же-
луди, ему должно исполниться 
как минимум 50 лет;

- Если китайцы встанут 
друг другу на головы, то они 
перекроют расстояние от 
Земли до Луны 3 раза.  Если 
они возьмутся за руки, они                                        

опоясают земной шар 4 раза;
- Если 111.111.111 умножить 

на 111.111.111, то получится 
12345678987654321;

- Канада считается ми-
ровым лидером по количеству 
рек. Здесь их насчитывается           
около 4 млн;

- Груши созревают при ком-
натной температуре. При этом 
они дозревают быстрее, если 
находятся рядом с бананами;

- Зуб слона может весить      
до девяти килограмм;

- У лебедя более 25000 перьев 
на теле;

- В среднем курица от-
кладывает 190 яиц в год;

- Если взять соль из Ми-
рового океана и рассыпать ее 
по суше ровным слоем, то его      
толщина будет равна 152 м;

- Химический состав лимо-
на и апельсина идентичен, но в 
зеркальном отражении, потому 
их запахи так отличаются;

- Биологически человек бли-
же к грибам, чем к растениям;

- Если желтую канарейку кор-
мить красным перцем, цвет ее 
перьев станет ярко-оранжевым;

- Наиболее часто молния уда-
ряет в дуб, ель и сосну, реже – в 
березу и почти не трогает то-
поль, вяз, орешник;

- Домашние дела средней 
женщины «растягиваются» на 
11 километров в день.

Fishki.net; 
interesnyefakty.org; exrus.eu

Односложные ответы. Вы 
рассказываете о чем-то интерес-
ном и важном, но в ответ слыши-
те лишь односложные ответы: 
«Угу», «Даа...», «Бывает». Когда 
подобный лексикон исчерпан, в 
ход идут вялые кивки головой. 
Как правило, при этом собе-
седник отводит глаза, его взгляд 
где-то блуждает, поглощенный 
собственными мыслями. Если 

человек действительно заинте-
ресован, его речь подкрепляется 
яркими эмоциями. Например, 
говоря: «Смешно!», он смеется 
или искренне улыбается. Ели же 
при этом они сидит со скучаю-
щим видом, настало время дать 
человеку отдохнуть от вашего 
общества. Отведенный в сторо-
ну взгляд красноречиво говорит 
об усталости.

Повторение последней 
фразы. Бывает, что ваш собе-
седник не увлечен беседой, но 
хочет сделать вид, что следит за 
ее ходом. Не вникая в смысл ска-
занного, не составит труда удер-
жать в памяти лишь последние 
услышанные слова. В таких слу-
чаях человек повторяет послед-
нюю произнесенную вами фра-
зу, но только с вопросительной 
интонацией. Если вы слышите 
собственные резюме из чужих 
уст, усталость собеседника на 
лицо. Настало время заканчи-
вать непродуктивный диалог. 

Невербальные сигналы. Если 
слова можно контролировать, то 
непроизвольные жесты «под- 
делать» гораздо труднее. Язык 
нашего тела говорит сам за себя. 
Вот некоторые из таких невер-
бальных маркеров, которые вы-
дают утомленность от общения: 
собеседник отстраняется от вас; 
скрещивает на груди руки; за-
кидывает ногу на ногу и качает 
верхней ногой; поворачивает-
ся в сторону двери; смотрит 
на часы; постоянно теребит 
что-то в руках; часто зевает;                           
барабанит по столу пальцами. 

Как ни странно, такие же-
сты помогают человеку скон-
центрировать внимание на 
говорящем. Но нужно ли вам 
доносить информацию до лица, 
которое всячески пытается бо-
роться с утомлением? Возмож-
но, в более удачной обстановке 
вам не понадобиться прила-
гать столько усилий, чтобы                                                 
завладеть его интересом.

uznayvse.ru

 

В силу природной воспитанности некоторые люди не 
спешат закончить разговор даже, если он им уже поряд-
ком наскучил. Плодотворность такой беседы будет рав-
на нулю или же вызовет негативную реакцию. Если вы за-
метили один из нижеперечисленных признаков, лучше                                                                
продолжить разговор в более подходящее время.
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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
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 26 соток. 2000 у. е. 066-220-45-71.
ДОМ. 095-174-17-93.
Два ДОМА. с. Царёвка. 095-034-03-91.
Однокомнатную КВАРТИРУ. 095-030-77-62.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. 099-419-98-05.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. Срочно. Недорого. Южная, 1/1. 

099-55-63-199.
ХОЛОДИЛЬНИК. 095-203-47-71.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds (Барский 

машзавод), б/у. Итальянская автоматика. 099-36-88-604.
ТРАКТОР Т-40 с ведущей передней осью, САМОСВАЛ.         

050-04-395-79.
РОИ ПЧЕЛИНЫЕ. 050-589-37-77.

услуги

Ремонт 
изготовление, 

перетяжка, 
 мягКОЙ мЕбЕЛи
095-410-86-01, 067-640-64-14.

Предприятию
требуется
уборщица.
Возраст - 
35-45 лет.

099-368-86-04.

1 июля – 2 года 
светлой памяти 

БЕЛАШОВА 
Сергея Михайловича 

(28.02.1972 – 01.07.2018)

Вернуть бы тех, 
кого забрали небеса…

Хоть на минутку – 
лишь увидеть лица,

Чтоб посмотреть 
в давно забытые глаза,

Сказать три слова 
и отпустить их к птицам…

Жена, дочь, 
зять, внук, тёща, Заможские.

ПОМНИМ.. .

УгОЛЬ
Цены летние

066-928-50-36, 067-729-87-31

считать недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я СЕРДЮКА Володимира     

Володимировича, 22.08.1978 р. н., вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК ОПК № 51, виданий                                    

10.06.1999 р. Новоайдарським РВК на ім’я ЗАПОРОЖЧЕНКА 
Сергія Михайловича, вважати недійсним.
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Дорогую, любимую, 
неповторимую 

мамочку, бабушку, 
прабабушку, тёщу 

МЕТЁЛКИНУ 
Людмилу Григорьевну 

поздравляем 
с Днём рождения!

Сегодня день особен-
ный – у мамы День рож-
дения! Спасибо, наша ма-
мочка, за ласку и терпение, 
за руки твои нежные, за серд-
це твоё доброе, прощающее, 
верное, родное и бездонное. Жела-
ем тебе радости, добра, благополучия, И помни,          
наша милая, что ты на свете лучшая!

Дети, внучечки, правнук, Заможские, Сметана.

23 июня 
отметила юбилей 

ШОПИНА 
Наталья Михайловна.

Любимую жену, 
маму и бабушку 

поздравляем 
с юбилеем!

Вот подкрался юби-
лей. Незаметно, так бы-

вает. В череде прошедших 
дней всё хорошее мелька-

ет. Поздравляем от души с 
этой круглой датой. И ещё сто лет 

живи радостно и ярко. Жажды жиз-
ни не теряй, будь всегда в движении. 50 – только                    
начало новых достижений!

Муж, дети, внуки.

Дорогую сестру 
и любимую

тётю и крёстную 
ШОПИНУ 

Наталью Михайловну 
поздравляем 
с юбилеем!

Спешим поздра-
вить с юбилеем. Здоро-
вья, счастья пожелать, 
любви, улыбок, вдох-
новения. Жить в пятьде-
сят нужно начать! Удачи, 
радости и смеха, весны в 
душе и доброты, Во всех 
ваших делах успеха. Пусть                                                            
исполняются мечты!

С любовью –                
семья Кандыбы.

26 июня. Луна находится в фазе «Растущая 
Луна» в знаке зодиака Дева. Один из самых бла-
гоприятных дней. У многих людей в этот день 
проявляется дар предвидения, обостряется ин-
туиция, открываются самые разнообразные     
способности.

Без пробуксовки продвигается научная или 
общественная деятельность, легко налажи-
ваются самые разнообразные контакты. День 
благоприятен для романтического общения                                       
с представителями противоположного пола.

27 июня. Луна находится в фазе «Растущая 
Луна» в знаке Дева. Время благоприятно для 
любой кропотливой работы, требующей вдум-
чивого и серьезного подхода. Абсолютно все 
направления финансовой деятельности, при 
серьезном подходе, как никогда принесут со-

ответствующее материальное вознаграждение. 
Неплохо идет торгово-закупочная и посредниче-
ская деятельность. Так же плодотворно продви-
гаются учеба, повышение квалификации и любое                                           
самосовершенствование.

28 июня. Луна в фазе «Первая четверть» в зна-
ке зодиака Весы.  Подходящее время для отдыха 
после напряженной работы.

29 июня. Растущая Луна в знаке зодиака Весы. 
Лучше всего не начинать чего-либо нового и гло-
бального, а быстро завершить ранее начатое и 
спланированное.

Неплохой и довольно плодотворный пе-
риод для делового сотрудничества, ос-
нованного на взаимопонимании и отсут-
ствии каких-либо разногласий. Негативным 
моментом является обостряющаяся сложность                                                                                                 
в принятии решений.

30 июня. Растущая Луна в знаке зодиака Скор-
пион. Настало время принятия самых ответ-
ственных решений. Улучшенная мыслительная 
деятельность, возросшая способность к концен-
трации на сути проблемы и высокий уровень 
самокритичности как нельзя лучше позволяют 
отделить истинно важное от наносного и малозна-
чимого. Можно смело браться за новые начина-
ния, разрабатывать бизнес-планы новых проектов 
и возлагать на себя всевозможные обязательства, 
которые окажутся посильными.

1 июля.  Растущая Луна в знаке зодиака Скор-
пион. День любви и милосердия. День подхо-
дит для общения с близкими людьми, семейных 
праздников и мероприятий, свиданий с любимы-
ми. Не стоит делать крупные покупки или вложе-
ния. Нельзя проявлять злость и агрессивность. 
Хорошее время для занятий спортом. 

2 июля. Растущая Луна в знаке зодиака Стре-
лец. Рекомендуется исправлять старые ошибки. 
Организм человека наделяется регенеративны-
ми способностями, поэтому оздоровление будет     
им лучше воспринято. Любая еда разрешена.

3 июля. Луна в знаке Стрелец. Один из самых 
сильных дней в лунном месяце. Отличается кон-
центрацией энергии, которую можно направ-
лять в любую сферу. Рекомендуется браться за 
крупные проекты и устремляться к новым вер-
шинам. Но этот день предъявляет свои особые                       
требования – очень важно проводить его активно.

mirkosmosa.ru

  

От всей души 
поздравляем 

с профессиональным 
праздником – 

Днем медработника – 
НЕПЕЙВОДА 

Владислава 
Вадимовича, 
фельдшера 

Спеваковского ФП!

Желаем сил, терпения 
и выдержки, предусмо-
трительности, мудрости и 
медпрофессионализма. Пусть 
каждый день ведёт к успеху и 
воплощению большой мечты. Будьте здоровы,    
счастливы и помогайте оставаться такими другим.

С уважением – 
семьи Декиных, Чужиковых, 

Белобородовых и жители с. Спеваковка.

Ответы на ключворд, 
опубликованный в № 25


