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Дорогі земляки!

Щиро вітаю вас із визначним державним святом – Днем 
Конституції України! Саме у цей день чверть століття тому 
Україна обрала свій шлях на побудову демократичних свобод 
для нашого суспільства.

Увібравши найкращий світовий досвід та українську дер-
жавотворчу традицію, Конституція нашої країни дійсно        
стала основним законом для кожного громадянина України.

Протягом сучасної історії української державності три-
вають палкі дискусії щодо змін до Конституції України. 
Багато політичних сил спекулюють на цьому питанні, 
буцімто, змінивши основний закон, ми встановимо мир і                                             
злагоду в нашій країні.

Переконаний, що тільки непорушне та незворотнє 
слідування кожним українцем букви Конституції змінить Україну на краще.

Ніколи не варто забувати, що перші дві статті Конституції, які закріплюють суверені-
тет та територіальну цілісність держави, написані кров’ю українських військовослужбовців 
на сході України. Їх жертва не дає жодного морального права піддавати ревізіонізму                                     
Основний Закон.

Переконаний, що настане час, коли українська Конституція знову набуде своєї сили над 
усіма тимчасово непідконтрольними територіями України, а також стане на захисті               
наших співгромадян.

Слава Україні! 
З повагою, голова Луганської обласної державної адміністрації –

керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій ГАЙДАЙ.

Шановні новоайдарці, мешканці Новоайдарської ОТГ!

Вітаю вас з державним святом – Днем Конституції України!
Прийняття Основного Закону ознаменувало фундаментальне закріплення нашої 

незалежності, навіки закарбувало волю українського народу жити у власній суверенній, 
соборній державі. У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю грома-
дян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, 
на світовий досвід, прийняла Основний Закон України — Конституцію, яка стала реальною 
і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці 
світового співтовариства.

Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і демократії, 
гарант незалежності і соборності України. Її найвища юридична сила, верховенство пра-
ва, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність — фундаментальні засади,                      
на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу.

Від усього серця бажаю вам міцного здоров’я та творчого натхнення, добробуту і затиш-
ку у ваших родинах, мудрості і далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та но-
вих звершень заради реалізації принципів Основного Закону нашої Вітчизни – народовладдя,     
гуманізму та законності.

Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Шановні мешканці Новоайдарської ОТГ, молодь Новоайдарщини!

Щорічно в останню неділю червня ми відзначаємо День молоді – свято всіх, хто відчуває себе 
молодим не лише за віком, а й душею. Воно особливе та унікальне, бо саме такою є молодість. 
Це неповторна та відповідальна пора, коли людина вступає у самостійне життя, ухвалює 
свої перші власні рішення.

Це та пора, коли маленька перемога стає запорукою життєвого успіху.
Молодість – безцінний дар природи. Його треба приймати з вдячністю, намагатися вико-

ристати всі переваги цієї прекрасної миті життя. Будьте активними, здобувайте знання, 
наполегливо працюйте над собою, будуйте великі плани на майбутнє.

Сучасні і освічені, ви – творці сьогодення та майбутнього. Ваші енергія і завзяття, оптимізм 
і наполегливість знаходять втілення у бізнесі, політиці, у науці та на виробництві, у спорті 
та мистецтві.

Тому з нагоди свята бажаю усім молодим творчої енергії, незалежних думок та 
сил, щоб втілити в життя все, до чого прагнуть ваші розум і душа. Твердо знайте:                                                    
молодість – не вік. Молодість – це стан душі.

Залишайтесь молодими!
Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.
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Прокуратура
довела в суді незаконність

додаткових угод до договору
про постачання природного газу

для потреб опалення
КНП «Новоайдарська 

багатопрофільна лікарня»,
якими збільшувалась ціна

за природний газ

За позовом Щастинської окружної 
прокуратури Луганської області Госпо-
дарським судом Луганської області вста-
новлена нікчемність 8 додаткових угод 
до договору на постачання природного 
газу для потреб опалення КНП «Новоай-
дарська багатопрофільна лікарня», якими 
більш ніж на 87 % збільшено ціну при-
родного газу, підприємство зобов’язано 
повернути лікарні суму переплачених 
коштів у розмірі 157 тис. грн.

Позов мотивовано тим, що навесні 
2020 року КНП «Новоайдарська 
багатопрофільна лікарня»  уклала договір 
з підприємством про постачання природ-
ного газу для потреб опалення будівель 
лікарні, у тому числі його дитячого 
відділення. В подальшому, впродовж 
липня 2020 – січня 2021 року, сторони 
безпідставно уклали вісім додаткових  
угод до договору, якими збільшили ціну 
на природний газ та зменшили обсяг 
запланованого до постачання природ-
ного газу. Внаслідок чого лікарня от-
римала менший обсяг природного газу, 
а газопостачальник безпідставно набув                 
157 тис. грн. бюджетних коштів.

Після набрання рішенням законної 
сили буде вирішено питання щодо по-
вернення лікарні суми переплачених 
коштів.

Д. ПОМАЗАН, прокурор 
Щастинської окружної прокуратури.

Засуджено чоловіка
за вчинення шахрайства

За підтримання публічного обви-
нувачення прокурорами Щастинської 
окружної прокуратури  місцевого меш-
канця Щастинського району визнано 
винним у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 
КК України (заволодіння чужим майном 
шляхом зловживання довірою (шахрай-
ство), вчинене повторно) та засуджено до  

2 років позбавлення волі зі звільненням 
від відбування покарання з іспитовим 
строком на підставі  ст. 75 КК України.

Досудовим розслідуванням встанов-
лено, що чоловік, будучи судимим за 
вчинення корисливого злочину, маючи 
мету незаконного збагачення, запропо-
нував своєму знайомому, якому були 
необхідні гроші для погашення боргових 
зобов’язань, продати бензопилу та бен-
зокосарку останнього з метою отриман-
ня необхідних коштів. В подальшому, з 
метою заволодіння грошовими коштами 
потерпілого, правопорушник запевнив 
останнього, що вже знайшов покуп-
ця, якому необхідно принести техніку. 
Потерпілий, будучи свідомо введеним 
в оману знайомого щодо щирості його 
намірів, добровільно передав останньо-
му вищевказане майно та очікував на 
повернення грошових коштів. Однак 
чоловік під приводом продажу та по-
вернення грошових коштів, отримавши 
вказане майно, продав його та гроші від 
продажу власнику не повернув, а розпо-
рядився ними на свій розсуд, чим спри-
чинив матеріальний збиток потерпілому 
на суму 2309 грн.

За вказаним фактом  чоловіку 
повідомлено про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 190 КК України, та після 
виконання необхідних слідчих дій обви-
нувальний акт стосовно нього з угодою 
про примирення між підозрюваним та 
потерпілим, направлено до суду для роз-
гляду по суті.

Довідково: наразі вирок не набрав 
законної сили, оскільки триває строк 
апеляційного оскарження – 30 днів із дня 
проголошення вироку.

О. КІБА, прокурор
Щастинської окружної прокуратури.

З 1 липня 2021 вступає в силу 
історичний Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо умов обороту земель 
сільськогосподарського призначення», 
який відкриває ринок землі в Україні.

Цим документом визначають-
ся основні правила купівлі-продажу 
ділянок, які слід знати всім українцям 
– власникам землі, навіть якщо вони 
найближчим часом не планують                               
її продавати.

Що саме дозволено продавати
Відчужувати можна землі, які нале-

жать до земель сільськогосподарського 
призначення. До них стаття 22                        
Земельного кодексу відносить наступні:

- сільськогосподарські угіддя: рілля, 
багаторічні насадження, сіножаті,           
пасовища, перелоги;

- несільськогосподарські угіддя: 
господарські шляхи і прогони, 
полезахисні лісові смуги та інші захисні 
насадження, крім тих, які віднесені до 
земель лісогосподарського призначен-
ня, землі під господарськими будівлями 
і дворами, землі під інфраструктурою 
оптових ринків сільськогосподарської 
продукції, землі тимчасової консервації 
тощо.

Кому і скільки продавати
Закон про запуск ринку землі наводить  

перелік потенційних покупців. Зокрема, 
власник може продати земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення:

- громадянам України;
- юридичним особам України, учас-

никами (акціонерами, членами) яких є 
тільки громадяни України і/або держава, 
і/або територіальна громада;

- територіальній громаді;
- державі.
Однак є певні часові та кількісні об-

меження. Свою земельну ділянку можна 
буде продати з 1 липня 2021 роки тільки 
фізичним особам, які є громадянами 
України. Максимальний розмір ділянки - 
100 гектар на особу. І тільки з 2024 року 
ця цифра збільшиться до 10 тисяч га.

Також законом передбачено переваж-
не право орендаря на покупку землі, яку 
він орендував і обробляв.

Кому заборонено продавати
- При відкритті ринку землі буде ка-

тегорично заборонятися продавати 
державні і комунальні землі;

- продавати землю, розташовану 
ближче 50 км до держкордону;

- продавати землю росіянам і пред-
ставникам терористів;

- продавати землю компаніям-
офшорів.

Як продати
На сьогоднішній день в прийнятому 

законі прямо не регулюється питання 
процедури купівлі-продажу землі. Але 
він містить три істотних нововведення, 
а саме:

- покупця перевірятимуть на предмет 
можливості придбання ним землі в пев-
них розмірах за допомогою відповідних 
держреєстрів. Якщо за результатами 
перевірки буде виявлено невідповідність 
з необхідними вимогами - нотаріус 
зобов'язаний відмовити в посвідченні 
угоди. А ще набувача або власника 
земельної ділянки перевірятимуть по 
суб'єктним ознаками, оскільки зако-
ном визначений перелік осіб, яким за 
будь-яких умов забороняється отриман-
ня права власності на земельні ділянки 
сільгосппризначення;

- розрахунки, пов'язані зі сплатою 
ціни сільськогосподарських земельних 
ділянок, будуть здійснюватися тільки в 
безготівковій формі. Для цього покупцеві 
потрібно відкрити рахунок в банківській 
установі;

- джерела походження коштів для 
покупки земельної ділянки повинні 

бути документально підтверджені. 
Законність отриманих доходів по-
купця перевірятимуть нотаріуси пе-
ред укладанням договору купівлі-
продажу. Для цього потрібно буде 
подати декларацію про майновий стан                                                                
і доходи.

Які документи необхідні для             
продажу земельної ділянки

- паспорт продавця і покупця;
- ідентифікаційні коди;
- звіт про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки;
- документи, які підтверджують пра-

во власності на земельну ділянку (ви-
тяг з реєстру прав на нерухоме майно              
або державний акт);

- витяг з Державного земельного       
кадастру щодо земельної ділянки

Які податки платить продавець
Фізична особа, у разі продажу 

земельної ділянки, має право не пла-
тити податок на доходи фізичних осіб 
(ПДФО) і військовий збір (ВС) за умо-
ви, якщо вона продає нерухоме майно 
вперше протягом року, розмір земельної 
ділянки не перевищує норму безоплатної 
передачі, визначеної в статті 121 Зе-
мельного кодексу, та земельна ділянка 
знаходиться у власності продавця                                        
понад 3 роки.

В іншій ситуації громадянину до-
ведеться платити 5 % ПДФО і 1,5 % 
ВС від вартості земельної ділянки, 
встановленої в договорі. Для продавців 
- нерезидентів ставка ПДФО у разі про-
дажу належної їм нерухомості становить                                      
18 %.

Які уберегтися від аферистів
Напередодні запуску ринку землі влас-

никам земельних ділянок рекомендується 
дотримуватися двох правил:

1. Подбайте про присвоєння земельній 
ділянці кадастрового номера. Це так зва-
ний аграрний паспорт для землі і без 
такого кадастрового номера неможли-
во буде здійснити жодної юридичної 
операції з землею.

2. Подбайте, щоб речові права на 
земельну ділянку, тобто оренда або 
власність, були обов'язково внесені до 
відомостей Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно.

Справа в тому, що у більшості лю-
дей право на землю знаходиться тільки 
на паперових носіях. А це – відкритий 
шлях для шахраїв, які можуть підробити 
документи і звернутися, наприклад, до 
нотаріуса з підробленим документом. 
Крім того, коли немає оцифрованих да-
них в реєстрі, ніхто не знає, хто власник, 
крім того органу, який видавав доку-
мент і в архіві якого знаходиться другий 
примірник документа.

 Про оцифрування даних можна под-
бати і до 1 липня, і після цієї дати. Тому 
громадянам рекомендують звернутися 
з наявними документами на земельну 
ділянку до нотаріуса або до державного 
реєстратора і внести дані до відповідного 
реєстру.

Що робити в разі «рейдерства»
Може бути два види рейдерства:
1. «Реєстраційне рейдерство», коли 

державним реєстратором здійснено неза-
конну реєстраційну дію. Тоді особі треба 
звертатися зі скаргою на дії державних 
реєстраторів до Міністерства юстиції,     
в Офіс протидії рейдерству.

2. На підставі підробки документів. 
У цьому випадку варто звертатися до 
Національної поліції. Це вже шахрай-
ство, яке повинно розслідуватися як 
кримінальна справа. Зараз Міністерство 
юстиції вже не має повноважень                
реагувати на такі порушення.

«Підробка документів трапляється 
тільки тоді, коли громадяни не подбали 
про оцифрування прав. Тому насправді 
дуже просто самому себе захистити для 
того, щоб потім не звертатися ні до Офісу 
протидії рейдерству, ні в Національну 
поліцію», - запевняють чиновники 
Мін'юсту.

obozrevatel

Луганский областной лабораторный 
центр МОЗ Украины провел исследова-
ния качества воды водоемов и рек в ме-
стах массового отдыха, рекреационного 
и оздоровительного использования на 
водных объектах, в 28 местах, из них 14 
находится на реках Северский Донец, 
Айдар, Красная, Деркул, Белая; и 14 на 
водоемах — озера Песчаное, Чистое, 
Парковое, Клешня, Кривенькое, водо-
хранилища «Наливное», «Сватовское» 
на реке Хорина, прудах в Попасной, 
пгт. Марковка, сел Бабичево и Демино- 
Александровка.

Городские пляжи Старобельска на 
реке Айдар и Лисичанска на пруду в 
районе завода «Пролетарий» имеют         
официальный статус.

По состоянию на 1 июня текуще-
го года была исследована 41 про-
ба воды по микробиологическим 
показателям, из них 19,5 % проб от-
вечали требованиям санитарного                                                                              
законодательства.

Превышение санитарно-эпидемио-                                                     
логических нормативов по микро-
биологическим показателям было                                
обнаружено в:

- озерах Парковое, Чистое и Клешня, 

реке Северский Донец в 1,24 раза.
- озеро Кривенькое в 2-4 раза 

по содержанию колифагов и река 
Деркул (пгт. Беловодск) в 3,9 раз                                                            
по содержанию энтерококков.

По санитарно-химическим показате-
лям исследовано 33 пробы воды, из них 
36,4 % проб не отвечали требованиям  
санитарного законодательства.

Превышение нормативных показате-
лей по физико-химическим показателям 
было обнаружено в воде

- оз. Кривенькое, р. Айдар, p. Крас-
ная, p. Северский Донец, p. Деркул по 
сухому остатку на уровне, превышаю-
щем нормативы в 1,3-1,5 раза, в воде оз. 
Клешня сухой остаток превышал нормы                  
в 3,3 раза;

- в озере Клешня и р. Деркул содер-
жание хлоридов превышал нормы в 
1,1 раза и в одной пробе (озеро Пар-
ковое) превышение санитарных норм 
выявлено по БПК5 (биохимическое                                        
потребление кислорода) в 2,4 раза.

Таким образом, купаться в Луган-
ской области можно в следующих                 
водоемах:

- река Белая,
- озеро Песчаное в Рубежном,
- водохранилища «Наливное», «Сва-

товское» на реке Хорина,
- пруды в Попасной, пгт. Марковка, 

сел Бабичево и Демино-Александровка.
cxid.info
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Відкрив свято театралізо-
ваний виступ Луганського об-
ласного козачого кінного теа-
тру «За вільну Україну, за свій        
любий край!».

В програмі фестивалю було 
чимало різноманітних захо-
дів: окрім офіційної частини, 
працювали тематичні локації, 
виставки майстрів декоратив-
но-ужиткового та образот-
ворчого мистецтва «Витоки»; 
майстер-класи з виготовлення 
оберегів «Етноіграшка»; кон-
цертна програма за участю 
аматорських колективів громад 
області «Вінок України вплі-
таю з талантів рідного краю»; 
церемонія нагородження учас-
ників фестивалю; концерт за 
участю аматорських колек-
тивів Кремінського міського                                   
Будинку культури.

Участь у фестивалі взяли 
аматорські та професійні твор-
чі колективи, народні майстри 
декоративно-ужиткового мис-
тецтва, які від щирого серця 
дарували своє мистецтво усім 
присутнім.

Усі охочі мали змогу долучи-
тися до майстер-класів з виго-
товлення оберегів, ляльок-мо-
танок та плетіння вінків. Для 
дітлахів була розгорнута од-
ночасна робота ігрових май-
данчиків, де були представлені 
театралізовані та сюжетні про-
грами, побутово-народні ігри, 
ігри-забави та ігри-атракціо-
ни. Переможці ігор отримали     
призи та подарунки.

Завершився обласний фес-
тиваль української народної 
іграшки та гри урочистою цере-
монією нагородження учасни-

ків та концертною програмою 
за участю аматорських колек-
тивів громад області «Вінок 
України виплітаю з талантів                    
рідного краю».

Новоайдарська громада взя-
ла активну участь в обласному 
фестивалі української народної 
іграшки та гри. 

Увагу присутніх з першого 
погляду привертала виставка 
майстрів декоративно-ужит-
кового та образотворчого мис-
тецтва під назвою «Витоки» 
Краєзнавчого музею Новоа-
йдарської селищної ради. До 
речі, наш музей відзначено се-
ред найкращих: представлена 
експозиція найбільше відпові-
дає заявленій темі «Витоки». 
Виставка, підготовлена спів-
робітниками музею, доскона-
ло поєднувала витоки тради-
ційної культури Луганщини, 
які під впливом сьогодення 
трансформуються в сучасність. 
Окрім цього виставка повин-
на була передати унікальну 
інформацію про свою терито-
рію. Однією з візитних карток 
Новоайдарщини є унікальна 
колекція народного вбрання, 
тож і на виставці без нього не 
обійшлося. Весільне вбрання 
с. Дмитрівка було дуже цікаво 
обігране. І з першого погляду 
на виставку було зрозуміло –                                                    
гостей вітає Новоайдарщина.

Не можна було не замилува-
тись витворами мистецтва: вит-
каними старовинними рушни-
ками та діжниками, плетеними 
виробами, різьбленням по де-
реву, вишивкою. Всіма цими ре-
меслами здавна славиться наша 
земля. Живуть і розвиваються 

вони й зараз у майстерних ру-
ках наших талановитих земля-
ків. Традиції ткальства продов-
жує мешканка села Гречишкине 
Ганна Кіндратівна Харламова. 
На виставці були представлені 
роботи сучасних майстрів ло-
зоплетіння – Андрія Антонова з   
с. Співаківка та Наталії Матві-
єнко з с. Михайлівка. Як завжди 
замиловувались гості виставки 
роботами талановитого майстра 
різьблення по дереву Олексан-
дра Романенка з с. Гречишкине 
(гідне місце на виставці посіли 
його сови та байбаки). Сучасна 
вишивка була представлена ро-
ботами талановитих майстринь 
Людмили Гапонової (с. Олек-
сіївка), Тетяни Іконнікової (смт 
Новоайдар), Віри Лебєдєвої 
(смт Новоайдар), Галини Вой-
тенко (с. Олексіївка), Галини 
Титової (с. Денежникове). Не-
абиякої популярності набрало 
мистецтво вишивки бісером. 
Воно також було представлене 
на виставці роботами надзви-
чайно талановитої Віри Руден-
ко з с. Денежникове. Всі мали 
можливість роздивитися вишиті 
бісером рушники – весільний 
та з гербом України, весільну       
серветку, сценічний костюм.

Особливе місце посіла й не-
матеріальна культурна спадщи-
на. Цього разу на виставці були 
представлені такі елементи 
НКС як хліби (короваї, шишки, 
«лапті», сова та ін.) та цілющий 
бузинник Новоайдарщини. До-
слідженням цих елементів за-
ймалась науковий співробітник 
музею Алла Сорокіна. Вона ж 
і підготувала частування цими 
смаколиками за старовинними 

рецептами для гостей. Всі були 
просто у захваті. 

Композиція нашої виставки 
була унікальна, впізнавана ко-
лоритна та етнографічна і по 
праву визнана найкращою серед 
усіх представлених.

Визнання та диплом за 
участь, вагомий внесок у розви-
ток та популяризацію культур-
ної спадщини та формування 
інтересу до українських народ-
них традицій у молодого поко-
ління отримала науковий спів-
робітник Краєзнавчого музею 
Новоайдарської селищної ради 
Наталія Антонова, яка пред-
ставила свої унікальні іграш-
ки та  провела майстер-клас з 
виготовлення ляльок-мотанок                           
з природного матеріалу. 

Як розповідає майстриня, 
виготовлення ляльок, іграшок 
– для неї не просто захоплення. 
Це особливий творчий процес і 
те, без чого вона вже не уявляє 
свого життя. До речі, ні ігра-
шок з сіна, ні іграшок з кукуру-
дзяних обгорток не виготовляє 
жодна майстриня області. Тож 
такі іграшки, зроблені Наталією 
Миколаївною, просто унікальні 
та неповторні.

Окрім іграшок з природно-
го матеріалу Н. М. Антонова 
взяла на виставку цікавих ля-
льок-мотанок. Наприклад, По-
косницю. Це оберегова лялька, 
яку робили в час сінокосу або 
збору врожаю. Її ручки обмота-
ні червоними стрічками – щоб 
не поранитися під час роботи. 
Лялька Купавка також має свою 
особливість: на руки зав’язані 

стрічки, і на кожну стрічку за-
гадували те, чого хочуть позбу-
тися. Потім цю ляльку топили 
в річці або спалювали. Ось ви-
готовлені майстринею ляльки 
Русалки. Вони мали оберігати 
своїх володарів від того, щоб 
Русалка не затягла у воду та не 
втопила. Познайомились ми з 
іще однією новою лялькою Це 
обрядова лялька Суховєйка. Її 
робили тоді, коли треба було 
викликати дощ після трива-
лої засухи. Не обійшлось й без 
улюбленої багатьма ароматної 
ляльки-Травниці. Це обережна 
лялька, яка має силу подарува-
ти здоров'я. Про кожну ляльку 
Наталія Миколаївна розповідає 
настільки цікаво, що ти дійс-
но ніби потрапляєш у чарівний                      
світ.

Працівники Гречишкінсько-
го сільського Будинку культу-       
ри - філії Катерина Ногачевська 
та Євген Квасов зробили свій 
внесок в програму фестива-
лю – вони провели ігрову про-
граму дитячих народних ігор 
та розваг. Діти з задоволенням                   
грали у веселі народні ігри. 

Вокальне тріо «Айдарія» Но-
воайдарського селищного Бу-                                                         
динку культури виступило у 
фіналі концерту «Вінок Украї-
ни вплітаю з талантів рідного 
краю». 

Як бачите, програма фести-
валю була насиченою, і свій 
яскравий внесок зробили тала-
новиті новоайдарці, які не пере-
стають вражати своєю енергій-
ністю, креативністю та творчим 
запалом.

Понад три тисячі гостей з усіх районів і міст Луганщини зібрав цього року відкритий обласний фестиваль «Луганщина – це Україна», присвячений                               
Дню утворення Луганської області. Відбувся він 18 червня 2021 року в м. Кремінна, на березі річки Красна.

День скорботи  і вшанування 
пам’яті жертв війни в Новоайдарі

22 червня 2021 року в смт. Но-
воайдар відбулося покладання кві-
тів до Братської могили, присвя-
чене Дню скорботи і вшанування 
пам’яті жертв війни в України

На заході були присутні голо-
ва райдержадміністрації Тетяна 
Новикова, голова районної ради 
Олена Коробка, голова громад-
ської організації «Новоайдарсь-
ка районна організація ветеранів 
України» Олександр Косов, ди-
ректор «Новоайдарського ЦНСП» 
Марина Адоніна. Хвилиною мов-
чання присутні вшанували світлу 
пам’ять тих, хто поліг в бою, по-
мер від фронтових ран, тих, чиє 

життя безжально відібрала війна.
День скорботи й вшануван-

ня пам’яті жертв війни в Украї-
ні засновано Указом президента 
України 17 листопада 2000 року. 
Верховна Рада запровадила Все-
українську хвилину мовчання           
в цей день.

Війна з нацистською Німеч-
чиною забрала десятки мільйо-
нів людських життів. Внаслідок 
бойових дій постраждало понад 
700 міст та містечок, 28 тисяч 
сіл.  Під час війни загинув кожен                
п'ятий українець.

За даними органів соціально-
го захисту населення, натепер 
в Луганській області прожива-
ють близько 6,5 тисяч ветеранів      
Другої світової війни.
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«З величезним задоволенням пред-
ставляємо нове придбання нашого музею 
- автентичне вбрання нареченої поч. ХХ 
ст. із села Дмитрівка на Новоайдарщині. 
Додільна сорочка з конопляного полотна 
та оксамитова керсетка («перехват») з 
«вусами» належали колись Уразовській 
Парасці Дем’янівні (1895р. н.). А дару-
нок музею зробила її дочка – Лебедин-
ська Ніна Олександрівна, наш безцінний 
друг і волонтер.

Давня спідниця («юбка») пошита 
з чорної набивної тканини і декоро-
вана вузькими шовковими стрічками 
в обрамленні художньо вистрочених 
елементів. Вінок, сплетений із давніх 
штучних квітів, а також барвисті стріч-
ки, доповнюють неперевершений об-
раз красуні-нареченої», - так розповіли                   
музейники про це надбання.

Та не дарма говорять: краще один 
раз побачити, ніж сто разів почути. Тож 
і ми вирішили роздивитися новий ко-
стюм на власні очі. Від його краси дійс-
но перехоплює подих. Кожний елемент 

продуманий до дрібниць. Всі деталі 
костюму узгоджені між собою та вико-
нують свої функції. Як ви вже знаєте з 
попередніх матеріалів, деякі елементи 
костюмів  наших предків мали оберегову 
функцію А що казати про костюм наре-
ченої! Звичайно, тут теж не обходиться                           
без обережків.

Привертає увагу сорочка-вишиванка, 
декорована червоно-чорними орнамен-
тами з використанням мережки. Для 
обробки використовувалися стрічки, а 
нижній край підшивали «щіточкою», 
яка захищала край від протирання. 
Ошатний фартух прикрашали вишив-
кою, мережкою, мереживом. Оксами-
това керсетка одягнена поверх сороч-
ки. Червоне багате намисто доповнює                                              
образ. 

А зачіску прикрашає віночок, виго-
товлений зі штучних «жатих» квіточок 
та прикрашений стрічками.  Квітки у 
віночку білого та яскравих червоних та 
рожевих кольорів. До речі, цей віночок 
– «рідний» - він саме з цього костюму 
і саме в ньому виходила заміж Параска 
Уразовська. Можна уявити, якою не-

ймовірною нареченою виглядала вона                             
у цьому вбранні.

Народний одяг займає особливе міс-
це в колекції Краєзнавчого музею Но-
воайдарської селищної ради. Це свого 
роду визитівка нашого музею. Цю ко-
лекцію костюмів, народне вбрання, без 
перебільшення, можна порівняти з ду-
ховною скарбницею народу. Адже по-
стійно змінюючись, костюм втілював 
уявлення народу про навколишній світ, 
відтворював розвиток звичаїв та віру-
вань, виконував оберегову функцію. В 
ньому відображений художній смак та                                         
естетичні погляди людей.

І це просто чудово, що ми маємо мож-
ливість завітати до музею та доторкну-
тися до історії нашого народу завдяки 
цій колекції. Ще важливо підкреслити, 
що ця колекція постійно поповнюється. 
Місцеві мешканці, небайдужі до збере-
ження та розвитку традицій, приносять 
до музею речі із сундуків свої бабусь 
та дідусів, як це зробила, наприклад, 
Ніна Олександрівна Лебединська. І ці 
безцінні речі стають доповненням ба-
гатої колекції музею й продовжують 

своє життя вже в цих стінах, милую-
чи око та виконуючи шляхетну місію 
популяризації та збереження традицій                                                             
рідної землі.

М. ТИХОНОВА.

Нещодавно до колекції автен-
тичного народного костюму в 
Краєзнавчому музеї Новоайдарської 
селищної ради додався ще один 
унікальний старовинний експонат. 
Мова йде про весільний костюм дівчат 
села Дмитрівка початку  ХХ ст.

«Моє захоплення рукоділлям, в 
тому числі квітами, розпочалося, коли 
мені було років 11, - розповідає дівчи-
на. – Надихнула мене вчителька Тетя-
на Дмитрівна Мухіна. Вона створюва-
ла дуже гарні букети з цукерок. І мені 
теж захотілося спробувати. Вийшло. 
Я була задоволена результатом і ство-
рювала все нові й нові букети, які по-
тім із задоволенням дарувала рідним                                                                         
та друзям.

Та через деякий час мені ста-
ло «тіснувато» в цьому захопленні й 
я вирішила рухатися далі. Правда, з 
квітами розлучатися не хотіла. Тож по-
міняла лише матеріал і стала робити                                                    
квіти із стрічок.

І це теж в мене вийшло з першого 
разу! Так квіти, зроблені власноруч, ста-
ли частиною мого життя. Я із задоволен-
ням присвячую вільний час своїм «квіт-
ковим» справам й шукаю різні цікавинки. 
На мою думку, квіти – це прекрасні тво-
ріння природи, і коли вони є у нашому 
житті, воно грає іншими яскравими фар-
бами, люди стають ніжнішими й добрі-
шими та частіше посміхаються. Для мене 

найцінніша подяка за мої квіти – щира                                                                     
посмішка».

Пройшовши різноманітні етапи й ма-
теріали, з яких виробляла свої неймовір-
ні квіти, яких, до речі, зібралось стільки, 
що сільський Будинок культури організу-
вав персональну виставку юної майстри-
ні, Яна вирішила ускладнити своє хобі й 
почала вчитися робити квіткові світиль-
ники. Так, справжнісінькі світильники, 
які будуть дарувати світло в темний час 
доби. Багато прочитала з цього приво-
ду, подивилася тематичні ролики й ста-
ла до роботи. Крок за кроком вона йшла 
до своєї мети. Терпляче готувала кожну 
деталь, уважно все скріплювала. Тато 
допоміг з електрикою. І ось – диво-сві-
тильник в образі прекрасної троянди 
готовий зачаровувати вас своєю красою                                                                    
та чарівним світлом.

«Я мріяла навчитися робити такі квіт-
кові ліхтарі, світильники, - ділиться та-
лановита дівчинка, - і надзвичайно рада, 
що мої зусилля не були марними. І дякую 
батькам за підтримку й за те, що вірять 
у мене».

До речі, найпам’ятніший свій квіт-

ковий букет Яна також 
пов’язує з батьками,      
точніше з матусею.

«Хотіла подарувати ма-                                                
мі незабутній подару-
нок на ювілей – 35 років. 
Тож вирішила зробити 
для неї букет з 35 квітів. 
На це в мене пішло май-
же два тижні. І, звичай-
но, треба було проявляти 
дива конспірації: робити 
квіти потай, вечорами, 
вночі, у бабусі, аби тіль-
ки мама не побачила цей                  
сюрприз».

Квіти – це окрема іс-
торія в житті Яни. Але в 
дівчини вистачає часу й 
на інші справи. По-перше, 
дівчина намагається ста-
ранно навчатися. Успішно 
закінчила 9 клас, пере-
йшла до 10-го. Обожнює 
біологію, хімію та мріє 
стати фармацевтом. Віль-
ний час вона залюбки про-
водить не тільки зі своїми 
квітами, а й дуже активно. 
Ходить в походи та займа-
ється спортом. Особливо 
її повагою користується                                         
настільний теніс.

Відповідальна, актив-
на, талановита… Знаючи такі її яко-
сті, саме Яні довірили педагоги та учні 
Райгородського ліцею відповідальний 
пост шкільного президента. Про це 
нам розповіла класний керівник ді-
вчини Інна Василівна Шейкаш. Яна 
дуже цінує таке ставлення й намага-
ється нікого не підвести та виправдати                                                              
довіру.

Дивлячись на Яну й на таку актив-
ну та талановиту молодь, можна по-
вірити в чудове майбутнє нашої краї-
ни. Яночко, щиро вітаємо тебе з Днем 
молоді. Бажаємо успіхів як у «квітко-
вих» справах, так й усіх інших твоїх 
захопленнях. Нехай збуваються мрії                                                               
та сподівання!

М. ТИХОНОВА.

Ця тендітна мила дівчинка в своєму юному віці має безліч захо-
плень та цікавих занять, є шкільним президентом та знаною місцевою                                                 
тенісисткою.

Сьогодні ми познайомимо вас, шановні читаці, з цікавою особистістю, 
юною мешканкою села Райгородка, ученицею місцевого ліцею Яною                                      
Ніколаєнко.

Заочне знайомство з цією дівчиною відбулось ще минулого року, коли вчи-
тель Олександр Олександрович Шейкаш розповідав про мандри рідним 
краєм  зі своїми учнями. Однією з активісток була саме Яна. Далі мою 
увагу привернула віртуальна виставка квіткових робіт Я. Ніколаєнко, 
організована Райгородським сільським Будинком культури. Що ж, мабуть, 
прийшов час познайомитись особисто. І це просто чудово. Адже Яна вия-
вилася обдарованою, спортивною й дуже активною представницею нового                                                                                                                         
покоління.
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…22 червня 1941 рік. Чорними во-
ронами обернулися розтруби вулич-
них репродукторів, каменем впало на 
серце, обпалило мозок і думку чавунне 
слово – війна. Із завмиранням слуха-
ли люди виступ В. М. Молотова. Він 
повідомив страшну новину: без оголо-
шення війни фашисти напали на нашу 
державу. Почалася війна – руйнівна і 
кровопролитна. Горе, сльози, розпач – в 
кожний будинок, в кожну родину моїх 
земляків. Чоловіки, покидаючи рід-
ні оселі, йшли за захист рідної землі.                                                                 
656 олексіївців надягли військову форму.

…В розпачі і горі затихло село. І 
тільки вісточки з фронту зігрівали сер-
ця земляків. З трепетом читали листи – 
«трикутники». Але не в кожному «три-
кутнику» були добрі вісті. Жорстока 
рука війни робила свою чорну справу: в 
село стали приходити листи з тяжкими                                                                    
повідомленнями – «похоронки».

Перша болісна звістка на Вербу Гри-
горія Романовича: «В червні 1941 року 
«пропав без вісті». В тому ж червні 1941 
року пропав без вісті рядовий, танкіст 
Кутовий Михайло Михайлович. В Біло-
русі гине сержант Гапонов Петро Єпи-
фанович (йому було всього 20 років). В 
червні 1941 року гине і Гапонов Проко-
фій Овдійович. І це був тільки початок. 
Жорстокий, болючий початок!

На першому засіданні читацького 

клубу «Іскра Пам’яті» (кер. Н. П. По-
дройко) була відкрита перша сторінка 
Пам’яті «Не забути нам страшного со-
рок першого!». В урочистій тиші про-
звучали прізвища земляків, які загинули                                                                         
в 1941 році. 

Але, на жаль, в деякі хатини «похо-
ронки» вривались не раз… Наша зем-
лячка Циба Марфа Василівна не доче-
калась з війни трьох синів: Циба Стефан 
Огурович – 1941 рік, Циба Олексій Огу-
рович – березень 1943 року, Циба Петро 
Огурович – 15.08.1945 р.

Не оминула лиха доля і Вербу Ксенію 
Іванівну: син Верба Григорій Романович 
загинув в червні 1941 року, син Верба 
Яків Романович загинув в бою 5.12.1942 
року. 9 травня 1945 року прийшла звістка 
про загибель чоловіка Верби Романа Ти-
мофійовича (24.04.1945 р.). І залишилась 
згорьована жінка один на один з листами 
і спогадами.

Понад 40 місяців на українській землі 

палало полум’я найстрашнішої, найжор-
стокішої з воєн – Другої світової війни. 
Війна наближалась до Новоайдарщини. І 
вже 7 липня 1942 року рішенням Новоа-
йдарського райкому партії був створений 
партизанський загін із 4 груп (за даними 
книги А. В. Подройка «Земля воинов и 
созидателей»). Членами Олексіївської 
групи стали: Ф. Т. Чуйкін (командир),     
І. І. Ісаєнко (політрук), бійці: Коваль І. Г., 
Ляшенко С. Є., Коваль І. С., Підопригора 
І. А., Решетняк А. Г., Жданов І. І. (заги-
нув у березні 1944 року), Юрков П. Ф. 
(розстріляний у 1942 році), Резнік П. Г.

12 липня 1942 року чобіт чужинців 
ступив на олексіївську землю. Гіркі на-
слідки залишила окупація. Перш за все 
були розстріляні: голова Олексіївської 
сільської ради Гнилицький Іван Порфи-
рович, секретар партійної організації 
Бубліченко Семен Єгорович, секретар 
райкома Коваль Мойсей Іванович, лейте-
нант Кузнєцов, вчителька Розумовська, 

70-річний колгоспник Коваль Степан 
Михайлович. 54 жителі Олексіївки по-
трапили в німецьке рабство. Ворог ни-
щив усе: будівлю сільської ради, школу, 
зооветпункт, медичний пункт, сільську 
кооперацію, МТС. Збитки становили 
599 400 карбованців (акт складений ко-
місією сільської ради 20 травня 1943 
року). В колгоспах сільської ради було 
забрано 89 коней, волів – 22, корів – 36, 
овець – 276, свиней – 113, молодняка – 
48, птиці – 367, хлібних культур – 2610 
ц. Безжально грабувалось населення. У 
олексіївців було вилучено: корів – 92 гол. 
(основні годувальниці), свиней – 147, 
овець – 240, кіз – 18, птиці – 2829 гол., 
пшениці – 5536 кг, м’яса – 1357 кг, одя-
гу на 21 тис. 864 карб. Постало питан-
ня: як жити далі? Холод і голод тримали                                                      
у полоні жителів села.

І тільки 20 січня 1943 року жителі 
полегшено зітхнули: село було звіль-
нено від ворога і почало переходити до 
мирної відбудови. Жінки, діти, інваліди, 
що повернулися з війни, люди похилого 
віку показали зразки трудового подвигу. 
В тяжких умовах вони наближали Пе-
ремогу. 25 травня 1943 року в селі від-
крився воєнний шпиталь. До 9 травня 
1945 року було ще далеко. Але мої зем-
ляки вірили в Перемогу! Вірили і роби-
ли все можливе і неможливе, щоб вона                              
прийшла.

Роки пролітають, змінюються поко-
ління за поколінням. В народі говорять, 
що час стирає дати і події. Але ніко-
ли у свідомості українців не зітруться 
дати: 21 червня 1941 року і 9 травня 
1945 року! Пам'ять навічно закарбува-
ла імена близьких і рідних, усіх людей, 
які пережили жах Другої світової війни.           
Вічна їм слава!

Н. ГЕТЬМАНЦЕВА,
позаштатний кореспондент,

с. Олексіївка.

Світанок… У маленьке віконце 
сільської хатинки зазирнув пер-
ший несміливий промінчик сонця. 
Діти солодко спали, розкинувши ру-
ченятка. Мати, оглянувши дітей 
ніжним поглядом, заквапилась до ху-
доби. Вона ще не відчувала страху і 
болю, бо не знала, що ці тихі мирні 
червневі хвилини стануть точкою 
відліку трагічних подій в її великій 
дружній родині, в рідній Олексіївці,                                                                        
в Україні.

Вторую неделю на Сватов-
щине между селами Хомовка и 
Преображенное продолжают-
ся археологические раскопки 
кургана, на который случайно 
наткнулись местные жители. 
И уже нашли несколько инте-
ресных вещей. Среди находок 
— останки женщины, брон-
зовый нож и шило. А также 
наконечник стрелы, который 
датировали скифской эпохой. 
И теперь надеются, что мо-
гут обнаружить и захоронения                                
скифов. 

В раскопках участвуют двад-
цать археологов, а также сту-
денты и преподаватели Восточ-
ноукраинского национального 
университета имени Владимира 
Даля и Горловского института 
иностранных языков. Археоло-
ги предполагают, что в кургане 
диаметром около 50 метров мо-

гут быть вещи скифской эпохи. 
Потому что то, что уже нашли, 
принадлежит к захоронениям 
катакомбной культуры, которой 
около пяти тысяч лет. 

«Уже исследовали пример-
но шесть захоронений. Все за-
хоронения датируются эпохой 
средней бронзы. То есть хро-
нологически соответственно 
27-25-24 века до новой эры. 
Особенностью этой катакомб-
ной культуры есть захоронения 
в катакомбах. То есть шахта и 
камера в одной из стенок. По-
хороненные лежат на спине 
или на боку с согнутыми в ко-
ленях ногами: пятки у тазовых 
костей. Руки вытянуть вдоль 
тела, вокруг инвентарь», — рас-
сказывает глава экспедиции, 
профессор кафедры истории и 
археологии Восточноукраин-
ского национального универ-

ситета имени Владимира Даля                         
Юрий Бровендер.

Курган - довольно большое 
погребальное сооружение вы-
сотой три метра и около по-
лусотни метров в диаметре. 
Самое низкое захоронение - на 
глубине четыре метра, кото-
рое насчитывает около четырех 
тысяч лет. В целом археологи 
надеются обнаружить в кур-
ганном комплексе до 15 захо-
ронений разных эпох с при-
надлежащими каждой эпохе                                        
артефактами.

Раскопки между селами Хо-
мовка и Преображенное на 
Сватовщине археологи будут 
продолжать до конца июня. Все, 
что найдут, передадут в музей, 
чтобы все желающие смог-
ли ознакомиться с историей               
Луганщины.

hromadske.radio

Дитячий хореографічний ко-
лектив «Цвітень» вирушає на 
міжнародний конкурс «TALENTS 
OF THE 21 CENTURY-DANCE» 
в Болгарію.

«Цвітень» протягом усього 
часу свого існування неоднора-
зово був учасником і перемож-
цем численних міжнародних, 
всеукраїнських, обласних фести-
валів і конкурсів. З кожної твор-
чої поїздки наші діти поверта-
лися переможцями «Гран-Прі»,                                 
«лауреатами I - II ступеня».

«Цвітень» - постійний учас-
ник усіх заходів міста Ща-
стя, а родзинкою репертуару є                 
народний танець.

Тому не дивно, що Організа-
ційний комітет «Міжнародного 
Центру «Таланти ХХI століття» 
запросив колектив «Цвітень» взя-
ти участь у Міжнародному кон-
курсі з хореографії «TALENTS 

OF THE 21 CENTURY-DANCE», 
який проходитиме з 19 по 28 
червня 2021 р. в м. Балчик,     
Болгарія.

Міжнародний конкурс з хорео-                            
графії «TALENTS OF THE 21 
CENTURY-DANCE» має статус 
конкурсних змагань. Виступи 
хореографічних колективів бу-
дуть оцінюватися міжнародним 
Журі, що складається з досвід-
чених діячів культури, виклада-
чів хореографічних дисциплін з 
різних країн Європи. Перемож-
ці Конкурсу отримають звання              
лауреата: I місце - Золотий ди-
плом, II місце - Срібний диплом, 
III місце - Бронзовий диплом      
та ГРАН-ПРІ.

Бажаємо нашим юним               
талантам перемоги!  

Поїздку організовано відділом 
освіти, культури, молоді та спор-
ту Щастинської міської ВЦА.
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Лето — самый жаркий сезон в году, из-за этого нуж-
но внимательно следить за температурой и временем, 
которое вы проводите под солнцем, чтобы избежать   
солнечного удара.

Солнечный удар — неприятные ощущения, сопро-
вождающиеся головной болью, тошнотой, учащенным 
дыханием, после того, как человек долго находился   
под солнцем.

Первая помощь:
Если солнечный удар все-таки произошел, то не 

стоит браться оценивать самостоятельно состояние 
пострадавшего, а немедленно позвонить в скорую,         
оказав при этом первую помощь:

- постараться изолировать пострадавшего от тепла;
- вывести в прохладное помещение;
- если сознание человека нарушено, дать понюхать 

нашатырный спирт;
- потереть мочки ушей;
- щелкнуть по носу;
- раздеть человека настолько, насколько это во-

зможно, дабы избежать еще большего перегрева                              
от одежды;

- ко лбу и под затылок следует приложить холодные 
компрессы из полотенца, кусочков льда или же бутылку 
с холодной водой;

- при затрудненном передвижении облить больного 
холодной водой;

Профилактика:
Во избежание удара нужно не забывать выходить 

на улицу в головном уборе и, по возможности, мень-
ше находится под солнцем. Лучше для защиты под-
ходят светлые головные уборы, нежели темные, так 
как вторые имеют свойство поглощать тепло. В жар-
кие дни настоятельно рекомендуется воздержаться 
от употребления алкоголя, так как он является од-
ним из главных факторов возникновения солнечно-
го удара. Так же нежелательно находиться на солнце                                                  
людям, которые:

- имеют лишний вес;
- гормональные нарушения;
- аллергию;
- не соблюдают достаточный питьевой режим или 

принимают мочегонные средства;
- носят плотную, прорезиненную, синтетическую 

одежду.
mcrb.by

Обычно пациенты стараются принимать лекарства 
строго следуя инструкции или указаниям врача, не за-
думываясь, чем запивать препараты. Специалисты рас-
сказали, какие жидкости не подходят для этого и могут 
вызвать неприятные побочные эффекты.

Молоко. Наиболее активно среди всех жидкостей 
с лекарствами взаимодействует молоко. Это связано с 
тем, что белок казеиноген, растворенный в виде каль-
циевой соли в жидкой части молока, во время контак-
та с желудочным соком превращается нерастворимый 
казеинат кальция. Этот элемент связывает многие ле-
карственные вещества, что уменьшает их всасывае-
мость и эффективность. Кроме того, при запивании мо-
локом усвоение антибиотиков тетрациклинового ряда           
снижается на 20–80 %.

Однако некоторые препараты, наоборот, нужно за-
пивать молоком. Это НПВС бутадион, диклофенак, 
индометацин, глюкокортикостероиды преднизолон, 
дексаметазон, резерпин, а также витамин D и другие 
жирорастворимые витамины (А, Е, К).

Чай. Этот любимый многими напиток содержит 
танин и кофеин, которые легко вступают во взаи-
модействие с разными лекарствами. Например, при 
запивании чаем хуже усваиваются алкалоиды па-
паверина, платифиллин, резерпин, нейролептики                                             
аминазин и галоперидол.

Кофе. Кофе может увеличивать риск побочных эф-
фектов в сочетании с препаратами эуфиллина, теофил-
лина, теобромина, а также бронхолитическими сред-
ствами из группы адреномиметиков. Кроме того, кофе 
усиливает действие мочегонных и инсулина, поэтому 
может вызвать передозировку этих средств. Также 
при регулярном употреблении кофе снижается эффек-
тивность седативных препаратов. Не рекомендуется 
сочетать кофе с приемом противоязвенных средств,           
сердечных гликозидов, препаратов железа.

Сладкая газировка. В составе этих напитков содер-
жатся ионы железа и кальция, которые образуют 
труднорастворимые комплексы с азалидами, макроли-
дами, тетрациклинами и линкозамидами. Это снижает 
их эффективность.

Соки. Одним из самых опасных продуктов в соче-
тании с лекарствами является грейпфрутовый сок. Он 
угнетает ферментативную активность печени, а также 
замедляет метаболизм, что повышает риск передо-
зировки. Отмечается, что грейпфрутовый сок лучше 
исключить на все время лечения. В целом специа-
листы рекомендуют отказаться от большинства соков 
во время лечения препаратами, так как они оказыва-
ют отрицательное воздействие при приеме разного                          
рода лекарств.

golos.ua

Сезон меда в Украине уже начался. Как гово-
рит пасечник, не закупайте в непроверенной точ-
ке сразу трехлитровую банку меда, а возьми-
те майонезную баночку для пробы и проведения                                                                                 
экспериментов.

Проверку меду можно устроить простым кусочком 
хлеба. Опустите его в покупку минут на 10-12 – если 
он размяк, значит, вы купили банальный сироп, а                      
в натуральном меде хлеб затвердеет.

Разбавленный водой мед образует жид-
кие пятна на листе бумаги или протечет, 
а вот хороший продукт будет лежать без                                                                                                                              
изменений.

Если ткнуть в мед раскаленным кончиком ножа, 
на металле ничего не останется, тогда как фаль-
сификат оставит слой жженого сахара (как при 
варке домашних леденцов). Разведите чайную 
ложку меда в половине стакана горячей воды: низко-
качественный не растворится полностью, а если влить 
в полученную жидкость немножко спирта, она еще и                                                                             
станет мутной.

Раствор настоящего меда после всех этих манипу-
ляций остается прозрачным, как слеза, и даст сбой, 
только если он падевый с хвойных деревьев. Кстати, 
все добавки всплывут или осядут, если вы возьмете 
для проверки дистиллят. В эту же смесь можно кап-
нуть и йода, и если продавец подмешал крахмал, она                                             
посинеет.

А при добавлении уксуса могут пойти пузырьки: 
явные признаки, что в мед попал мел. Последний спо-
соб – посыпать капельку меда щепоткой крахмала. 
В идеале белый порошок так и останется отдельным 
слоем, а вот искусственно смешанный мед непременно                    
вступит с ним в какую-то реакцию.

changeua.com

 
На протяжении десятилетий каши остаются предме-

том споров диетологов. Одни уверены, что это источ-
ник лишних углеводов, а другие считают их незамени-
мой частью рациона. Ученые утверждают, что это один 
из самых здоровых продуктов в мире, но уточняют,         
что зерно должно быть цельным.

Каши – кладезь витаминов, минералов и медлен-
ных углеводов. Они обеспечивают организм все-
ми необходимыми веществами, поэтому считаются                            
лучшим вариантом, чтобы начать день.

О том, какая каша является самой полезной, дис-
куссии не утихают, но многие ученые отдают пальму 
первенства гречке. Эта крупа богата клетчаткой, кото-
рая необходима для правильной работы желудочно-ки-
шечного тракта. Кроме того, пищевые волокна дают 
долгое чувство насыщения, удерживая от нездоровых 
перекусов в течение дня. Согласно The American Heart 
Association, клетчатка помогает уменьшить уровень хо-
лестерина в крови, что, в свою очередь, снижает риск 
сердечных заболеваний, диабета, инсульта и ожирения.

Кроме того, гречка – один из рекордсменов по содер-
жанию растительного белка, а ее минеральный состав 
гораздо богаче, чем у других круп. В частности, она 
содержит железо, марганец, медь, магний и фосфор. 
По словам ученых, в одной порции каши (168 г) также 
имеется 1,58 мг ниацина или витамина B-3, который не-
обходим для преобразования углеводов, жиров и белков 
в энергию.

Другое исследование показало, что гречка положи-
тельно влияет на инсулин и уровень глюкозы в кро-
ви, а также может предотвращать воспаление и ме-
таболический синдром, которые часто встречаются                           
при диабете.

uainfo.org

Обоняние – мощное и часто недооценённое чувство. 
Запах способен пробудить в нас как тёплые и приятные 
воспоминания, так и перенести в самые ужасные угол-
ки памяти. А ещё запахи способны поднять настроение 
и улучшить самочувствие.

Лаванда. Во Франции лаванду используют как пря-
ность и добавляют в супы, рыбу, курицу и даже овощи. 
Но мы не во Франции и можем получить от аромата ла-
ванды другие преимущества. Её запах помогает рассла-
биться и улучшить настроение. Лаванда практически 
мгновенно успокаивает разум и тело, благодаря чему 
может быть полезной в лечении бессонницы.

Шоколад. Сладкое лакомство известно своими фан-
тастическими свойствами в пользу здоровья при уме-
ренном употреблении. Аромат шоколада поднимает на-
строение и заряжает энергией. Бонус – запах не влияет 
на увеличение веса, в отличие от употребления самого 
продукта.

Ваниль. Следующий запах, поднимающий настрое-
ние и снимающий напряжение. Аромат ванили исполь-
зуется в течение многих лет для борьбы с депрессией. 
А благодаря своим мягким и сладким ноткам, запах         
ванили используется как афродизиак.

Мята. Мята известна целебными свойствами. Запах 
мяты снимает стресс и значительно улучшает умствен-
ную работоспособность, мотивацию и успеваемость.

Розмарин. Мы часто используем розмарин в каче-
стве приправы, не задумываясь о том, что его запах спо-
собен поднять настроение. А между тем аромат розма-
рина успокаивает и положительно влияет на состояние 
памяти.

Жасмин. Уже сам вид цветущего жасмина вызыва-
ет положительные эмоции, а его аромат поднимает 
настроение. Кроме того, запах жасмина способствует  
здоровому и глубокому сну.

Цитрусовые. Аромат цитрусовых снижает уровни 
тревожности, бодрит, наполняет энергией и, конечно 
же, поднимает настроение.

Алоэ вера – сочное растение, относится к семей-
ству лилейных наряду с чесноком и луком. Стебель 
алоэ вера представляет собой желеобразную тексту-
ру, состоящую приблизительно на 99 % из воды. Че-
ловек использует алоэ веру в терапевтических целях 
более 5 тыс. лет. Список целебных эффектов этого                                          
чудесного растения бесконечен.

Витамины и минералы. Содержит витамины С, 
Е, фолиевую кислоту, холин, В1, В2, В3 (ниацин), В6. 
Кроме того, растение является одним из редких расти-
тельных источников витамина В12, что особенно ак-
туально для вегетарианцев. Некоторые из минералов 
Алоэ вера: кальций, магний, цинк, хром, селен, натрий,                   
железо, калий, медь, марганец.

Амино- и жирные кислоты. Аминокислоты яв-
ляются строительными блоками белка. Существуют 
22 аминокислоты, которые необходимы организму. 
Считается, что 8 из них являются жизненно важны-
ми. Алоэ вера содержит 18-20 аминокислот, включая                                   
8 незаменимых.

Адаптоген. Адаптоген – это то, что повышает ес-
тественную способность организма адаптироваться 
к внешним изменениям и сопротивляться болезни. 
Алоэ, как адаптоген, уравновешивает системы орга-
низма, стимулируя его защитные и адаптивные меха-
низмы. Это позволяет организму лучше справляться                           
со стрессом.

Детоксикант. В основе алоэ вера лежит желатин, 
также как в морских водорослях или чиа. Важность 
потребления желатиновых продуктов состоит в том, 
что этот гель, проходя по кишечнику, поглощает и          
выводит токсины.

changeua.com
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

ПОЕЗДКИ НА АЗОВСКОЕ МОРЕ (Урзуф, Бердянск). Четы-
рёхдневка, семидневка. Комфортабельный «Mercedes Sprinter» с 
кондиционером. Запись по телефонам: 050-104-99-99 (Татьяна), 
050-572-98-96 (Алексей). ФОП Ляшенко О. В.

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ (63-125). 095-678-06-28.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 050-964-09-80.

услуги

куплю
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77, 098-008-78-21.
КРС. 066-227-17-47, 050-640-92-29.

продам
ДОМ. 095-147-88-13.
НОУТБУК. 095-05-36-761.

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

КиРПиЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКи, 

ПЛиТЫ ПКЖ (6х1,5),
РигЕЛя, ПЕРЕмЫЧКи,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

АТЕСТАТ про повну се-
редню освіту серії АН № 
3191270 від 26.06.2007 р. на ім’я            
ЄФРЕМОВА Олександра Сер-
гійовича, виданий Новоай-
дарською школою-гімназією,                                                                      
вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК 
на ім’я СОЛОПИХІНА Олек-
сандра Вікторовича, 02.07.1986       
р. н., вважати недійсним.

считать 
недействительным

СДАМ ЖИЛЬЁ. 095-147-88-13.

аренда

Печальная новость
разлетелась по Райгородке

21 июня 2021 года.
На 84-м году жизни

перестало биться сердце
художественного

руководителя
фольклорного ансамбля 

«Тещи и свекрухи»,
талантливого человека,

замечательного семьянина
Александра Егоровича

ЕВДОКИМОВА

Творческий, постоянно «го-
рящий» новыми идеями, он 
был уважаем и любим не толь-
ко своей семьей, односельча-
нами, но и многими жителями 
нашей Новоайдарщины.

Всю свою и трудовую, и творческую биографию он посвятил 
музыке. Да что говорить, его просто невозможно было пред-
ставить без любимого музыкального инструмента – баяна – в 
руках. Благодаря Александру Егоровичу многие жители Рай-
городки стали поклонниками красивой инструментальной му-
зыки. Многие под его чутким руководством и сами научились 
играть…

Его трудовая биография неразрывно связана с музыкой. 
Работал он в детском саду, в школе, в сельском Доме культу-
ры. Вместе со своим школьным ансамблем объехал немало 
городов и сел, участвовал во многих конкурсах. Возвращал-
ся с победами. Особая веха творческой биографии – работа с 
фольклорным ансамблем «Тещи и свекрухи». Художествен-
ный руководитель А. Е. Евдокимов превосходно справлялся со                                        
своей задачей, слава об этом коллективе ушла далеко за преде-
лы Новоайдарского района. Запомнились эти выступления не 
только благодаря прекрасному вокалу участниц, но и чудесному                                            
аккомпанементу.

Замечательный семьянин. Вместе с любимой супру-
гой Валентиной Александровной прожили вместе более 50 
лет, золотую свадьбу отметили, воспитали замечательных                                  
сыновей, стали бабушкой и дедушкой.

Александр Егорович Евдокимов прожил достой-
ную жизнь, полную любви и добра. Он оставил незабы-
ваемый след в сердцах родных, близких, друзей, одно-
сельчан, всех людей, которым посчастливилось хоть 
однажды встретиться и пообщаться с этим светлым, искренним                                                                                                              
человеком.

Память об этом добром, талантливом человеке навсегда  
останется в наших сердцах.

Коллективы Райгородского старостинского округа,
Райгородского сельского Дома культуры,

фольклорный ансамбль «Тещи и свекрухи»,
жители села Райгородка. 

Коллектив редакции газеты
«Вестник Новоайдарщины»

глубоко скорбит по случаю смерти нашего друга,
постоянного читателя газеты,

талантливого человека
Александра Егоровича ЕВДОКИМОВА.

Вы посвятили свою жизнь музыке, творчеству, любимой     
семье. Память о Вас никогда не исчезнет. 

В сельском клубе играет баян, собирает на спевку артистов, а 
они о своем говорят и садятся вокруг баяниста. В сельском клу-
бе играет баян. Он ведет так красиво и чисто, и зовет в голубые 
края сердце сельского баяниста…

Покойтесь с миром, уважаемый Александр Егорович.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Ушёл из жизни наш друг и коллега
ЕВДОКИМОВ Александр Егорович

(26.01.1938 г. – 21.06.2021 г.)

Всю свою трудовую деятельность он посвятил развитию 
культуры родной Райгородки, родной Новоайдарщины. Он был 
и останется для многих примером настоящего профессионала, 
талантливого музыканта, прекрасного семьянина, человека, 
влюбленного в жизнь. Он смотрел на мир с улыбкой, никогда не 
терял бодрости духа.

Каждое его выступление на сцене заслуженно срыва-
ло просто гром аплодисментов. А он только скромно улы-
бался и был счастлив от того, что его творчество приносит                                           
радость…

Память о нем не померкнет с годами.
Разделяем боль утраты и выражаем искренние                                            

соболезнования семье покойного.

Работники культуры Новоайдарщины.

Громада в дії
15 червня завершився термін подачі проєктних ініціатив                

на конкурс бюджет участі в Новоайдарській громаді.
Всього на конкурс подано 8 проєктів на суму 605 тис. 141,15 

грн., з яких – 5 великих та 3 малих. В тому числі від громадських 
організацій подано 7 проєктів та 1 заявка від ініціативної групи.

В даний час проводиться оцінка проєктів на відповідність ви-
могам конкурсу, співставлення поданих документів до загального 
переліку паперів, які передбачені загальними правилами конкурсу. 
Слідкуйте за новинами.

Довідково:
Загальний обсяг фінансування у 2021 році становить 400 тис 

грн., в тому числі співфінансування за кошти Програми ООН із 
відновлення та розбудови миру – 200 тис. грн. Проєкти, що по-
дані для фінансування, мали бути спрямовані на громадську без-
пеку та соціальну згуртованість в сфері благоустрою території              
Новоайдарської громади.

Нагадаємо, бюджет участі/громадський бюджет – це ча-
стина коштів міського бюджету, щодо якої члени територіаль-
ної громади самостійно обирають на що їх витрачати шляхом 
голосування, результати якого мають пряму дію, незалежно                     
від волі чиновників та депутатів.

Судоку
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Поздравляем
НЕПЕЙВОДА Владислава Вадимовича,

фельдшера Спеваковского ФАПа,
с Днём медицинского работника!

Желаем счастья, здоровья, успехов в труде!

Друзья, жители села Спеваковка. 

23 июня отметила 60-летний юбилей
Светлана Георгиевна САВЧЕНКО!

Хотим поздравить Вас с юбилеем
И пожелать Вам только добра!

Пусть с каждым днем душа молодеет,
Пусть в сердце будет много тепла!

Мы в шестьдесят Вам желаем успехов,
Здоровья крепкого, будто бы сталь!
И наслаждаться жизнью, без спеха,

И позабыть, что такое печаль!

Коллектив КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница».

Самую любимую, заботливую,
неповторимую мамочку, бабушку,

прабабушку, тёщу
МЕТЁЛКИНУ

Людмилу Григорьевну
поздравляем

с Днём 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!
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали – ни грамма!

Ведь «мама» – главное слово для всех,
И ты – наша лучшая мама!

С уважением – дети, внуки, правнук. 

26 июня 2021 года
отмечают

золотую свадьбу
ГОРДЕЕВЫ

Николай Васильевич
и Татьяна Ивановна!

Дорогие
наши родители!

Ровно 50 лет назад вы 
взялись за руки и ступи-
ли в новую – совместную 
жизнь. И, несмотря на то, 
что в этой жизни было 
много различных испыта-
ний, вы всегда достойно 
проходили их все и никог-
да не переставали поддер-
живать, помогать, а глав-
ное – любить друг друга. Ваша верность проверена временем, 
ваша любовь прошла большую закалку жизненными трудностя-
ми, и то, что в ваших глазах по-прежнему горит огонь страсти, 
нежности и обожания друг к другу – это самая бесценная на-
града за все прожитые годы. Мы желаем вам безмерного счастья                                                                    
и такого же здоровья!

Для вас сегодня солнце светит,
Для вас – все добрые слова,

Ведь вы моложе всех на свете,
Хоть поседела голова.

Пусть все ненастья и невзгоды
Уйдут, растают, словно сон!

За стойко прожитые годы
Примите низкий наш поклон!

Пусть ваша милая, очаровательная и прекрасная супру-
жеская пара всегда будет примером и эталоном для подра-
жания для ваших детей, внуков и правнуков! Поздравляем                                                     
с юбилеем семейной жизни!

С любовью, дети Света, Люда, внуки Вова, Вадим,
правнук Дима, зять Валера, сваха Лида.

Ответ
на японский кроссворд, 
опубликованный в № 25

26 июня. Убывающая Луна  
в знаке Козерог. Не самое 
удачное время для общения с 
государственными органами 
и представителями властных 
структур. В денежных вопро-
сах также не все гладко. Вели-
ка вероятность задержки в по-
лучении прибыли, возможны                                                       
и убытки.

27 июня. Убывающая Луна  
в знаке Водолей. Высшее ру-
ководство или госорганы в это 
время лучше не беспокоить, а 
заняться организацией, прове-
дением всевозможных собра-
ний, конференций или участием                      
в них.

Это время идеально подхо-
дит для любой умственной и       

творческой деятельности.
28 июня. Убывающая Луна  

в знаке Водолей. 18-й лунный 
день Довольно неблагоприят-
ный день, сопряженный с воз-
никновением неожиданных 
проблем, для решения которых 
потребуется проявить макси-
мальную благоразумность и 
сдержанность.

29 июля. Убывающая Луна в 
знаке Рыбы. Способности к ум-
ственной концентрации несколь-
ко ослаблены, воображение то 
и дело стремится увлечь наше 
сознание в мир иллюзий, поэто-
му любые требующие конкрети-
ки дела с трудом находят свое 
воплощение в реальности. 19-й 
лунный день. Критический день. 
В идеале — оставаться дома и                                                         
не посещать людных мест.

30 июля. Убывающая Луна в 
знаке Рыбы. Лучше потратить 
это время на активный отдых, 

увлекательное путешествие 
или посвятить себя искусству. 
Правда, юридические вопросы 
или дела, связанные с вложе-
нием денег, идут без особых                      
осложнений.

1 июля. Убывающая Луна в 
знаке Овен. Время характери-
зуется повышенной импульсив-
ностью, поспешностью, гра-
ничащей с опрометчивостью. 
Лучше отложить дела, требую-
щие точности и продуманно-
сти, так как, если не учесть 
какую-либо мелочь, это обяза-
тельно обернется негативными                        
последствиями.

2 июля. Третья четверть 
Луны в знаке Овен. 22-й лун-
ный день. День хорош для 
строительства рациональных 
планов на будущее. Обще-
ние с партнерами и сослужив-
цами пройдет в позитивном                                                       
русле.


