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Шановні жителі Новоайдарщини!

Прийміть щирі вітання з нагоди 31-ї річниці прийняття Декларації про державний 
суверенітет України.

16 липня 1990 року Україна стала на шлях відновлення історичної справедливості, ідеї 
утвердження українського народу на власній землі. Ухвалення Декларації стало першим                
кроком на тернистій дорозі до незалежності держави та її розвитку.

Історичне значення Декларації про державний суверенітет України полягає в 
тому, що суверенітет офіційно визнано необхідною умовою подальшого розвит-
ку української нації та визначено основні напрямки діяльності по досягненню реального                                                                              
суверенітету.

31 рік тому виявом непохитної політичної волі ми отримали передумови до 
незалежності, тому нині кожен з нас самовіддано обороняє безцінний дар – свою                                                                                            
Україну.

Сучасні складні часи потребують від всього українського народу консолідації зусиль, 
самовідданості, сильної політичної волі у відстоюванні національних інтересів та мудрості 
заради побудови вільної та по-європейськи щасливої України.

Нехай у ваших серцях ніколи не згасає вогонь любові до рідної землі, а з кож-
ним подихом він здіймається з новою силою заради України та нашого квітучого                                                                                                      
майбутнього!

З повагою, Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Шановні бухгалтери Новоайдарської громади!

16 липня відзначається День бухгалтера. З цим професійним святом вітаю працівників 
бухгалтерських служб всіх підприємств, установ і організацій.

Появою цього професійного свята враховано значний внесок працівників бухгалтерських 
служб у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, 
зростання національної економіки.

Від людей цієї відповідальної професії залежить злагоджена робота різноманітних 
сфер нашої громади. Адже саме вони забезпечують чіткий контроль фінансових потоків, 
своєчасність податкових платежів, заміряють фінансовий пульс громади. Без належної ро-
боти бухгалтерських служб неможливо забезпечити подальший розвиток економіки регіону 
та держави загалом.

Шановні бухгалтери! Прийміть щиру вдячність за щоденну сумлінну працю і вірність 
професійному обов’язку. Бажаю вам, вашим родинам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, 
невичерпних сил та наснаги.

З повагою, Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Цими днями розпочалася збираль-
на кампанія на сільськогосподарських 
підприємствах області.

Слід зазначити, що аграрії для 
проведення весняно-польових робіт 
були забезпечені у повному обсязі 
пальним, технікою, насіннєвим 
матеріалом, добривами та засобами 
захисту рослин.

Посівна площа в усіх категоріях 
господарств під урожай 2021 року 
склала 860,4 тис. га.

Ранні зернові та зернобобові куль-
тури на Луганщині передбачається 
зібрати на площі 308,9 тис. га. З них 
озимі культури на зерно (крім ози-
мого ріпаку) – 295 тис. га, ранні ярі 
зернові та зернобобові культури – 
110,1 тис. га.

Крім того, озимий ріпак на зерно 
планують зібрати на площі 3,9 тис. га 
(посіви, які збереглися).

Загалом, за прогнозами, аграрії 
області очікують зібрати близько 1 

млн 200 тис. тонн зерна ранніх зер-
нових культур, що більше показників 
минулого року.

До збиральної кампанії залучено 
1006 зернозбиральних комбайнів та 
527 рядкових жниварки. Сезонне на-
вантаження на один комбайн складає 
250 га, при середньому денному 

виробітку на 1 комбайн 28 га, ден-
на продуктивність всіх комбайнів –                                                           
27,5 тис. га.

При ефективному використанні 
та сприятливих погодних умовах це 
дасть можливість завершити жнива 
за 9-11 робочих днів.

loga.gov.ua
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Відповідно до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2021 
рік» з 1 липня 2021 року розмір про-
житкового мінімуму для осіб, які втра-
тили працездатність, зріс з 1769 грн                            
до 1854 грн.

Крім того, на виконання пункту 2 по-
станови Кабінету Міністрів України 
від 22 лютого 2021 року № 127 «Про 
додаткові заходи соціального захисту 
у 2021 році» пенсіонерам, яким пенсії 
призначені відповідно до Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» за зверненнями, які 
надійшли по 31 грудня 2020 року включ-
но, та розмір пенсії яких із січня по липень 
2021 року включно не індексувався або 
не підвищувався через збільшення про-
житкового мінімуму для осіб, які втрати-

ли працездатність/мінімальної зарплати, 
у межах максимального розміру пенсії, 
встановлено щомісячну доплату в розмірі 
до 100 грн.

Розмір підвищення пенсії за резуль-
татами перерахунку залежить від того, 
які складові входять до пенсійної випла-
ти, що обчислюється від прожиткового    
мінімуму.

Перерахунок проведено в автоматично-
му режимі. Виплата перерахованих пенсій 
проводиться з 4 липня.

 

До 1 серпня тарифи на електроенер-
гію не зміняться. Український спожи-
вач буде сплачувати 1,68 грн за кожен 
кіловат-годину. А ось після цієї дати все 
зміниться. У Кабміні вирішили розділити 
споживачів на групи.

Ті, хто споживають до 100 кВт-год, 
будуть так само оплачувати електрику       
за тарифом 1,68 грн.

Наступна група — ті, хто споживає 
від 101 до 300 кВт-год, а третій тариф 
— для категорії споживачів, які в місяць 

витрачають від 300 до 500 кВт-год. Це          
буде 2,5 грн за кіловат. 

До четвертої групи віднесуть усіх тих, 
хто витрачає більше ніж 500 кВт-год. Як 
правило, це домогосподарства в при-
ватних будинках. Вони будуть платити          
3 грн за кожен кіловат-годину.

fbc.ua

Уряд затвердив порядок надан-
ня відпустки при народженні дитини. 
Відповідне рішення підтримали на 
засіданні 7 липня.

Передбачається, що відповідним 
порядком визначать механізм та умо-
ви надання одноразової оплачуваної 
відпустки при народженні дитини 
відповідно до статті 19-1 Закону про                           
відпустки.

Так, до числа осіб, які ма-
ють право на таку відпустку,                                                            
належать:

- чоловік, дружина якого народила  
дитину;

- батько дитини, який не перебуває 
у зареєстрованому шлюбі з матір'ю 
дитини, за умови, що вони спільно 
проживають, пов'язані спільним по-
бутом, мають взаємні права та                                                   
обов'язки;

- баба або дід, або інший повнолітній 
родич дитини, які фактично здійснюють 
догляд за дитиною, мати чи батько 
якої є одинокою матір'ю (одиноким                   
батьком).

Відпустка надається одноразово 
тривалістю, що визначається праців-
ником у письмовій заяві про її надан-
ня (але не більше ніж 14 календарних 
днів без урахування святкових і неро-
бочих днів), не пізніше трьох місяців                         
з дня народження дитини.

Ця відпустка має бути викори-
стана працівником не пізніше 104-
го дня з дня народження дитини. 
Ця відпустка не підлягає поділу                                                                      
на частини.

Чоловік, дружина якого народила 
дитину, при поданні заяви про надан-
ня відпустки має пред'явити документ, 
необхідний для державної реєстрації 
народження дитини або свідоцтво 
про народження дитини, свідоцтво                         
про шлюб.

Батько дитини, який не перебуває у 
зареєстрованому шлюбі з матір'ю дити-
ни, за умови, що вони спільно прожива-
ють, має пред'явити свідоцтво про на-

родження дитини, а також додати заяву 
батька та матері дитини про визначення 
її походження та довідку про фактичне 
місце проживання.

Баба, дід, або інший повнолітній ро-
дич дитини, батько якої є одиноким, при 
поданні заяви про надання відпустки 
мають пред'явити свідоцтво про народ-
ження дитини, а також заяву одинокого 
батька, в якій засвідчується невикори-
стання ним такої відпустки та вказується 
особа, що фактично здійснюватиме                      
догляд за дитиною.

Для підтвердження статусу «одинокої 
матері» такі особи також додають копію 
витягу з Книги реєстрації народжень 
(якщо немає свідоцтва про народження 
дитини, в якому відомості про батька 
дитини внесені в установленому поряд-
ку за вказівкою матері) або свідоцтво 
про смерть батька дитини чи рішення 
суду про позбавлення його батьківських 
прав, визнання безвісно відсутнім чи              
оголошення померлим.

Також у проєкті зазначено, що 
працівник, який упродовж трьох мі-
сяців з дня народження дитини був 
звільнений та працевлаштований на 
інше підприємство чи до фізичної осо-
би, до заяви про надання відпустки 
має додати також довідку про її не-
використання на попередньому місці                                                           
роботи.

У разі неподання відповідних до-
кументів чи подання їх не у повному 
обсязі, роботодавець в одноденний 
термін інформує цих осіб про відмову 
у наданні відпустки при народженні ди-
тини. У разі народження двох і більше 
дітей від однієї вагітності тривалість 
відпустки не збільшується.

Заробітна плата працівникам за 
час цієї відпустки виплачується 
не пізніше трьох днів з дня її                                                                       
початку.

suspilne.media

 

З 1 липня 2021 року в Україні пла-
ново збільшився розмір прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб - з 2270 
гривень до 2379 гривень.

Відповідно зросла сума пов'язаних 
з ним одноразових допомог, які 
фінансуються Фондом соціального 
страхування України для потерпілих 
внаслідок нещасних випадків на 
виробництві або професійних за-
хворювань, а також членів їх родин, 
утриманців у разі смерті працівників 
внаслідок виконання посадових                                          
обов'язків.

Так, для осіб, у яких право на 
страхові виплати від Фонду настало 
з 1 липня цього року, розмір допомоги 
складе:

- потерпілому внаслідок нещас-     
ного випадку на виробництві відповідно 

до ступеня втрати професійної 
працездатності (максимально 17 
розмірів прожиткового мінімуму, вста-
новленого законом для працездатних 
осіб, при 100 % втрати працездатності) -                                                          
40443 грн;

- сім'ї у разі смерті потерпілого (100 
розмірів прожиткового мінімуму) - 
237900 грн;

- утриманцю у разі смерті потерпілого 
(20 розмірів прожиткового мінімуму) - 
47580 грн.

Раніше ці виплати становили 
38590 грн, 227000 грн і 45400 грн              
відповідно.

biz.ligazakon.net

Кабінет Міністрів України змінив пра-
вила державної реєстрації прав на землю. 
Зокрема, до Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно тепер вно-
ситимуть номер відомостей про оренду 
земельної ділянки та про емфітевзис.

Про це повідомляє Міністерство 
юстиції України.

Які ще відомості міститиме реєстр 
за новими правилами:

- персональні дані про обтяжувача;
- вид обтяження;
- предмет обтяження (нерухоме май-

но, майнові права або речові права 

на нерухоме майно, похідні від права  
власності);

- зміст обтяження (за наявності);
- термін дії обтяження (за наявності);
- підстава для державної реєстрації 

обтяження-реквізити документа.
news.finance.ua

 

Карантин практично скасували, а зна-
чить, фіскали йдуть на підприємства. 
З 1 липня інспектори Держпраці і 
Податкової почнуть ходити по при-
ватним підприємствам і шукати                                   
неоформлених працівників.

«Відповідно до чинного законодав-
ства інспектор праці може прийти до 
будь-якого роботодавця в будь-який 
день і час з метою перевірити оформ-
лення трудових відносин», — розповіли              
в прес-службі Держпраці.

Повноваження інспекторів широкі: 
вони можуть безперешкодно увійти 
в приміщення, подивитися докумен-
ти, задавати співробітникам питання. 
Якщо інспектор знайде співробітників 
без трудової книжки, роботодавець 

заплатить штраф у 60000 гривень, 
якщо інспектор прийде з перевіркою 
вдруге і знову знайде порушення, 
штраф збільшиться і складе 180000                                                          
гривень.

today.ua
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Кишкові інфекції – це група інфек-
цій, що викликає захворювання травного 
тракту з такими клінічними проявами як 
підвищення температури тіла, пронос, 
блювання.

Ці захворювання виникають внас-
лідок вживання заражених продуктів 
або води, які проникають в організм 
людини через брудні руки, продукти                                
харчування.

Наявність збудників, їх розмноження 
в продуктах харчування не впливає на 
смакові якості харчів. Час від заражен-
ня людини до перших клінічних про-
явів захворювання триває від кількох                  
годин до 2-3 діб.

Часто захворювання на кишко-
ві інфекції стає наслідком вживання 
продуктів харчування, придбаних на 
стихійних ринках, у місцях несанкціо-
нованої торгівлі, при вживанні продук-
тів, що пройшли недостатню термічну                           
обробку.

Більшість спалахів виникає внаслі-
док недотримання санітарно-гігієнічних 
вимог, залучення носіїв кишкових ін-
фекцій до приготування страв. А ще це 
період відзначення масових урочисто-
стей, мандрівок та подорожей, активного              
відпочинку на природі та біля річки.

Збудниками кишкових інфекцій мо-
жуть бути різноманітні віруси, бактерії 
та їх токсини.

До заходів профілактики гострих 
кишкових інфекцій відносяться:

- дотримання особистої гігієни, ре-

тельне миття рук з милом перед їжею 
і після відвідування громадського         
транспорту, туалету;

- не вживайте для пиття воду з відкри-
тих джерел або яка продається на розлив. 
Кип’ятіть воду!;

- перед вживанням свіжих овочів слід 
їх ретельно мити і обдавати окропом;

- для вживання вибирайте продук-
ти, які піддані термічній обробці, ре-
тельно прожарюйте (проварюйте) про-
дукти, особливо м’ясо, птицю, яйця і 
морські продукти. Не зберігайте їжу                        
довго, навіть у холодильнику;

- не залишайте приготовлену їжу 
при кімнатній температурі більше, 
ніж на 2 години. При покупці м’яс-
них і молочних продуктів віддавай-
те перевагу заводській упаковці, 
обов’язково переконайтеся в терміні                                                                            
придатності;

- не допускайте контакту між сирими і 
готовими харчовими продуктами;

- при неорганізованому відпочинку 
(туристичні мандрівки, екстремальний 
туризм тощо) для пиття та приготуван-
ня їжі необхідно мати з собою запас 
питної води, для миття посуду і рук                         
використовуйте бутильовану воду;

- купайтеся тільки в установлених 
для цих цілей місцях. При купанні у 
водоймах і басейнах не слід допускати         
попадання води в рот.

Виконання цих нескладних порад 
допоможе уникнути захворювання 
гострої кишкової інфекції і зберег-
ти ваше здоров’я та здоров’я ваших                               
близьких!

Але, якщо раптом у вас виникли 
симптоми гострої кишкової інфекції 
(ГКІ), необхідно негайно звернутися за                 
медичною допомогою!

Будьте завжди здорові!

Триває період домашнього консер-
вування, яке приваблює доступністю, 
можливістю приготувати продукти за 
власним смаком, зберегти і використа-
ти дари садів та городів, зберегти м’ясо 
вирощених тварин та птиці, рибу люби-
тельського улову, зібрані гриби та лісові 
ягоди. Хочеться ще раз нагадати, чим 
вони можуть бути небезпечні. Адже при 
вживанні продуктів, які були заготовлені 
з порушенням технологічного процесу – 
неякісне миття продуктів (м’яса, риби, 
овочів, фруктів), недотримання темпе-
ратурних режимів при стерилізації та 
зберіганні – може виникути таке грізне 
захворювання як ботулізм. Ботулізм – 
це гостре інфекційне захворювання, яке 
виникає в результаті вживання продуктів, 
які містять отруйні речовини (токсини), 
що виробляються бактеріями ботулізму. 
Цей токсин є одним з найсильніших від 
усіх відомих біологічних отрут, він в 
375 тисяч разів активніший від отрути 
гримучої змії.

Збудник ботулізму дуже поширений у 
навколишньому середовищі і у вигляді 
спор живе у ґрунті та воді, що може 
привести до забруднення продуктів 
рослинного походження, а особливо 
риби. В процесі термічної обробки спо-
ри не завжди знищуються, а при умо-
вах недостатнього термічного знеза-
раження (в’яління, тощо) і відсутності 
або недостатностньої кількості кисню 
вони перетворюються у вегетативні 
форми, які утворюють токсин, що 
накопичується в харчовому продукті. 
Стерилізація продуктів в автоклавах в 
умовах підвищеного тиску, температу-
ри 120° і тривалої експозиції вбиває не 
тільки вегетативні форми, але і спори 
ботулізму. Тому консерви промислово-
го виробництва не являють небезпеки 

в відношенні можливості виникнення 
ботулізму. Теплову обробку консерв 
в домашніх умовах не можна вважати 
«стерилізацією», оскільки температу-
ра дії на продукт не перевищує 100 °С            
і не знищує спори ботулізму.

Сприйнятливість людини до цієї хво-
роби висока. Інкубаційний період захво-
рювання триває від кількох годин до доби 
(рідше – до 2-3 днів). Його тривалість за-
лежить від кількості ботулотоксину, що 
потрапив в організм хворого. Зазвичай за-
хворювання починається раптово. У лю-
дини порушується зір, виникає м’язова 
слабкість і з’являється сухість у роті. 
Турбує «туман», роздвоєння предметів, 
«сітка» перед очима, далекозорість. 
Відчувається наявність чужорідного тіла 
в глотці, першіння в горлі, погіршується 
ковтання їжі.

Профілактика ботулізму базується 
на чіткому дотриманні правил обробки 
продуктів, приготування (консервування), 
зберігання грибних, м’ясних, рибних кон-
сервованих продуктів, копчених м’ясних 
напівфабрикатів, рибних продуктів до-
машнього виготовлення. У жодному разі 
не слід купувати на ринках консервовані 
продукти домашнього виготовлення з 
рук. Для консервування овочів, грибів 
слід відбирати лише свіжі, непошкоджені 
плоди, ретельно очищені від землі. Зім’яті 
та злежані, надгнилі овочі і фрукти пере-
робляти не можна. Не менш важливо до-
тримуватись і правил варіння та норму-
вання солі та оцту. В кислому середовищі 
мікроб ботулізму розвивається значно 
повільніше. Якщо кришка здулася («бом-
баж») або відкрилась – банку необхідно 
викинути, продукт зіпсувався. В жодному 
разі не можна куштувати, такі консерви 
знищують.

Отже, будьте дуже обережні з кон-
сервованими, в’яленими, копченими        
продуктами домашнього приготування.

 
 

Одним із першочергових  завдань 
служби зайнятості є досягнення висо-
кого рівня співпраці з роботодавцями, 
що передбачає розуміння та наполегли-
ву роботу над якіснішим задоволенням 
їх потреб. Роботодавець для центрів за-
йнятості є найважливішим партнером 
у реалізації державної політики зайня-
тості. Налагоджені взаємовідносини  
допомагають розв'язанню основного 
завдання центру зайнятості — сприян-
ня працевлаштуванню незайнятим                                
громадянам.

Збір вакансій та укомплектування 
підприємств необхідними кадрами – 
ключове направлення в роботі служби 
зайнятості. Щоб підібрати роботодавцю 
за його замовленням потрібного пра-
цівника, він повинен надавати до цен-
тру зайнятості повну інформацію про 
вакансію. Завдяки налагодженій спів- 
праці з роботодавцями за січень - чер-
вень 2021 року до Новоайдарського 
РЦЗ було надано 411 вакансій та праце-                                                                  
влаштовано  354 безробітних осіб (20 з 
яких – внутрішньо переміщені особи,  
16 осіб – учасники ООС, та 10 – особи                                                                                  
з інвалідністю).

Дієвим засобом співпраці з роботодав-
цями є залучення їх до участі в масових 
заходах, які організовує центр зайнято-
сті, метою яких є зміцнення співробіт-
ництва з роботодавцями, чому сприяють 
семінари різної тематики, скайп-конфе-
ренції, робочі зустрічі та відвідування 
підприємств. Результативною формою 
співпраці з роботодавцями щодо пошуку 
претендентів на вакантні місця є прове-
дення ярмарок вакансій, які дають мож-
ливість поспілкуватися роботодавцям та 
шукачам роботи. Так, після довготрива-
лих карантинних обмежень, з 14 червня 
2021 року відновлено обслуговування 
громадян безпосередньо в приміщеннях 
центрів зайнятості із суворим дотриман-
ням заходів безпеки та проведено загаль-
нообласний ярмарок вакансій.  В ярмар-
ку взяли участь близько 80 безробітних 
осіб, яким пропонувалися вакансії по 
Новоайдарському району, по Луган-
ській області, а також  по п’яти областях   
України з наданням житла.    

За участю керівників підприємств, 
представників місцевих органів влади, 
роботодавців, керівників учбових за-
кладів проводяться засідання «круглого 
столу» з  метою налагодження зв’яз-
ків служби зайнятості з громадськістю 
та поширення взаємодії з соціальними 
партнерами.  

Організація оплачуваних громадських 
та інших робіт тимчасового характеру 
– це продуманий перехідний етап, що 
прискорює і полегшує всебічну адапта-
цію безробітного до нового трудового 
життя, до постійної зайнятості, допо-
магає не лише поповнити свій бюджет, 

але й набути необхідних трудових на-
вичок для успішного конкурування на 
ринку праці.  За 6 місяців 2021 року до 
участі в таких роботах було залучено                                       
43 безробітних.  

Досвід останніх років свідчить, що 
співпраця з юридичними та фізичними 
особами – підприємцями більш ефек-
тивна, якщо вона будується на основі 
врахування інтересів роботодавців, і 
перш за все – економічних. Саме тому 
актуальним напрямком в роботі центру 
зайнятості з роботодавцями району, який 
покликаний стимулювати їх на створен-
ня нових робочих місць, - є компенсація 
фактичних витрат у розмірі єдиного со-
ціального внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування.

Чинний Закон України «Про зайня-
тість населення» спрямований на ство-
рення нових робочих місць суб’єктами 
малого підприємництва, у пріоритет-
них галузях економічної діяльності та 
стимулювання працевлаштування гро-
мадян, які є недостатньо конкуренто-
спроможними на ринку праці. Протягом 
січня-червня 2021року 3 роботодавці 
працевлаштували 5 безробітних осіб на 
нові робочі місця з компенсацією єдино-
го соціального внеску. Тож, якщо ваше 
підприємство розвивається та створює 
нові робочі місця, ви можете отримати 
компенсацію фактичних витрат в розмірі 
єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування за кож-
ну працевлаштовану особу, співпрацюю-
чи з Новоайдарським  районним центром 
зайнятості з питання укомплектування 
нових робочих місць.

Протягом 2021 року належним чином 
була організована та проведена робота 
з питань працевлаштування внутріш-
ньо-переміщених осіб та осіб, які мають 
додаткові гарантії у сприянні праце- 
влаштуванню, завдяки чому  2 робото-
давця працевлаштували 2 безробітних з 
числа внутрішньо переміщених осіб за 
направленням Новоайдарського район-
ного центру зайнятості на умовах стро-
кових трудових договорів для отримання 
компенсації.      

Тільки спільні зусилля служби зайня-
тості, роботодавців та інших соціаль-
них партнерів є запорукою вирішення 
соціально важливих питань зайнятості        
населення. 

О. КІБА, начальник відділу
взаємодії з роботодавцями.
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Звичайно, проведенню заходу переду-
вала змістовна підготовка, репетиції, під-
бор репертуару. Всі артисти трохи хви-
лювалися, але намагалися кожний свій 
номер довести до досконалості.

З роллю ведучих неперевершено 
впорались Ольга Самаріна та Ірина        
Ситюкова.

Розпочалося свято із запальних танців 
чарівних дівчаток, об’єднаних спільним 
захопленням та бажанням дарувати гар-
ний настрій усім. Тож у складі імпрові-
зованого хореографічного колективу ви-
ступили енергійні та активні Анастасія 
Бикова, Дарія Крупкіна, Тамара Лунєва, 
Катерина Дубровська, Тетяна Бикова, 
Яна Ніколаєнко, Анастасія Савіна, Ната-
лія Павлова, Олександра Ульянова та Се-
віль Байрамова. Дівчата вражали вико-
нанням двох танцювальних композицій 
«Ягода-маліна» та «Мама, я танцюю» й 
отримали шквал аплодисментів на свою 
адресу.

Чудово виступили місцеві вокалісти 
та гості села, які продемонстрували свої 
співочі здібності та порадували гляда-
чів гарними піснями та прекрасними 
номерами. Дуже сподобався всім ви-
ступ яскравої «зірочки» Поліни Бабен-
ко, яка заспівала гарну пісню. Як завж-
ди, на висоті були «золоті голоси» Іван 
Лапигін та Сергій Луньов. У їхньому 
виконанні пролунали чудові пісні, які 
нікого з присутніх не залишили байду-
жими. Всі охочі залюбки підспівували та                           
підтанцьовували співакам.

Неабиякий захват викликали виступи 
гостей святкової програми. Гостя кон-
цертної програми з села Бахмутівка Те-

тяна Дмитрівна Мухіна не є новачком 
на сцені. Співати – її хобі. І цього разу її 
виступ припав до душі всім присутнім. 
Має «армію» прихильників свого талан-
ту і гість з Новоайдару Володимир Ан-

типов. Цього разу, звичайно, його виступ        
теж не залишився непоміченим.

Але концертною програмою святко-
вий захід не обмежився. Були тут при-
сутні і «купальські» традиційні нотки. 

Багато хто знає та пам’ятає про те, що 
Райгородка довгий час була одним з 
осередків «Купальских свят» в Новоа-
йдарському районі. Сюди приїжджали 
люди не тільки з навколишніх населених 
пунктів, а й навіть здалеку, з інших ра-
йонів. Тут завжди панувала своя непов-
торна атмосфера. Атмосфера казковості                
та чарівності.

Тож райгородці не стали зраджувати 
цій добрій традиції, і в сучасний ритм 
свята внесли традиційні нотки тієї ку-
пальської загадковості, таємничості 
та чарівності. Цьому дуже допомогли 
запашне яскраве Літо, в образі якого 
чудово виступила Ольга Коваленко, не-
повторна та чарівна Королева Квітів, з 
роллю якої неперевершено впоралась 
Наталія Бикова, подарувавши кожному 
присутньому яскраві букети квітів (вони 
неодмінно принесуть удачу), та Нептун 
– у цей образ відмінно вжився Віталій 
Кривовід.

Та й це ще було далеко не все. В свят-
кову програму ідеально вписався неймо-
вірний святковий салют, який подарував 
просто неперевершені емоції. А далі всі 
бажаючі могли вдосталь натанцювати-
ся на дискотеці. Особливо ця ідея спо-
добалася молоді. Тож натанцювались            
досхочу!

Ось так непомітно, в дружній атмос-
фері, в оточенні гарних людей, і про-
майнув цей святковий вечір, насичений 
добрими враженнями, щирими посміш-
ками й привітним спілкуванням. Нехай 
таких щирих моментів буде якомога 
більше в житті кожного з нас!

М. ТИХОНОВА.

Ні для кого не є секретом той факт, що літо, мабуть, один із найулюбле-
ніших сезонів як для дітей, так і для дорослих. Тому всі літні святкування зби-
рають багато друзів, багато охочих показати свої таланти та надихнутися 
талантами друзів, односельців.

Таке чудове «Свято літа», організоване Райгородським сільським Будинком 
культури, зібрало чимало охочих отримати гарний настрій в мальовничому 
селі Райгородка, яке славиться своїми талановитими, яскравими мешканцями. 
Захід зібрав не тільки мешканців Райгородки, а й гостей з сусідніх населених 
пунктів. І всі, хто дістався на свято, ні на мить не пожалкували про свій візит,                         
бо атмосфера тут панувала неймовірна!

Втомившись від карантинних буднів, 
айдар-миколаївці чекали від своїх ар-
тистів якогось святкового дійства, бо так 
скучили, так стомилися від одноманітно-
сті. Учасники художньої самодіяльності 
Айдар-Миколаївського клубу-філії та 
бібліотеки-філії дослухалися до прохань 
й вирішили влаштувати односельцям та 
гостям села таке свято, щоб надовго за-
пам’яталось. І помічники тим паче одра-
зу знайшлись. Андрій Болдинов, Артем 
Ісакін, Вадим Григоренко, Євгеній Ря-
боконь, Євгеній Селін, Людмила Боча-
рова, Катерина Бочарова миттю стали 
до роботи та допомогли з організацією 
святкування на березі річки Айдар. За це      
їм – велика дяка.

Впродовж кількох днів тривала ретель-
на підготовка до втілення казки в життя. 
Артисти вчили ролі, всі гуртом готували 
костюми, декорації, симпатичну фотозо-
ну з колоритними Дідом та Бабою. Свій 
неоціненний внесок зробила Аня Усенко, 
яка виступила художником-оформлюва-
чем та допомогла Ізбушці стати просто                               
неповторною.

«Насправді наша підготовка не була 
такою вже довгою, - зауважує Тетяна Ря-
боконь, - вона була скоріш інтенсивною. 
Все зібрали до купи, підготували рекві-
зит, костюми, вивчили ролі ми буквально 
за тиждень. Ми теж дуже скучили за на-
шими традиційними заходами, коли зби-
рається багато людей, тож цей тиждень 
ми були окрилені можливістю зустрічі з 
нашими улюбленими глядачами та мож-
ливістю виступити у звичному форматі 
та бачити й відчувати емоції та враження 
глядачів».

Тож у визначений час сила-силен-
на гостей зібралась на березі Айдару. 
Усміхнені нарядні ведучі Ольга Бун-
чикова, Ольга Ярова, Тетяна Федотов-
ська та Ніка Перепелиця запросили всіх                 
у гості до казки.

І почалася справжня «Лісова казка», 
в якій казкові герої намагалися знайти 
гідну дружину Водяному (з цією роллю 
чудово впорався Роман Літвіненко). Які 
ж прекрасні варіанти випадали нашому 
герою! Тут і безкоштовне житло, яке 

пропонувала Ізбушка на курячих ніж-
ках (роль підкорилась Аллі Ісакіній), і 
неймовірна харизматична Баба-Яга, з 
роллю якої неперевершено впоралась 
Тетяна Рябоконь, і неповторна Кікімо-
ра, яку чудово втілила в життя Ірина 
Прошкіна. Допомагали Водяному знай-
ти кохання Кіт Баюн, образ якого пре-
красно передала Тетяна Болдінова, та 
Ліший, з роллю якого майстерно впо-
рався Анатолій Кондратенко. Та ні ці 
казкові жіночки, ні чарівні Русалочки не 
зачепили Водяного. Тож він вирішив ще 
походити в холостяках. Вся гра, все ін- 
сценування проходили під сучасні му-
зичні ритми та викликали щирі посмішки                                                                 
глядачів.

Казка закінчилась, але свято було в 

самому розпалі! Тут лунали чудові піс-
ні у виконанні Алли Ісакіної, Тетяни 
Болдінової та Юлії Крохмальової. Не 
дивлячись на спеку, завітали на свято у 
нарядних старовинних костюмах учас-
ниці ансамблю «Сударушки» Марія 
Лактіна, Марія Бєлік, Зінаїда Гончаро-
ва. Талановиті жіночки заспівали жар-
тівливу пісеньку про чоловіків і своїм 
прекрасним виступом заслужили гучні                                       
оплески.

Чим ще запам’ятається це довгоочі-
куване свято? Звичайно, веселими кон-
курсами! В них взяли активну участь і 
діти, і дорослі. «Чортенята», «Мумії», 
перетягування канату та багато інших 
веселих конкурсів зібрали чимало ба-
жаючих взяти в них участь. Наприклад, 

змагання з перетягування канату прово-
дились не тільки серед різних вікових 
категорій, а навіть змагались команди 
мешканців Новоайдару та Айдар-Ми-
колаївки. Айдар-миколаївці виявились 
сильнішими. Всі учасники, як діти, так 
і дорослі, були нагороджені призами. 
Про це подбав, як завжди, керівник КФХ 
«Айдар-Овощ» Олексій Леонідович Пав-
лов, якому висловили щиру подяку як 
місцеві мешканці, так і гості з інших на-
селених пунктів. І така турбота та участь 
О. Л. Павлова в культурному житті                                               
села – постійні.

Не обійшлось й без традиційних об-
рядів. Учасники ансамбля «Непоседи» 
наплели багато віночків, тож і на гостей 
вистачило. І всі бажаючі під супровід 
відповідальної Баби-Яги підходили до 
річки, запалювали свічки та пускали свої 
віночки.

Ніжним вийшов обряд прикрашання 
Марени із загадуванням бажань (активну 
участь взяли «Непоседи» та всі бажаючі) 
та водіння величезного хороводу навко-
ло запаленого вогнища. До речі, знайш-
лось навіть двоє сміливців, які через ба-
гаття перестрибнули. Це Юрій Дегтяр та                                                                           
Євгеній Селін.

Наприкінці святкового дійства став-
ся ще один проникливий момент. Учас-
ники художньої самодіяльності сказали 
«До побачення» постійному учаснику 
всіх святкових заходів Роману Літвінен-
ку, який змінює місце проживання та 
переїжджає до Сєвєродонецька. Тож це 
був його останній виступ на айдар-ми-
колаївській сцені. На пам'ять про неза-
бутні роки співпраці Романові вручили           
чудовий фотоколаж.

А далі всі бажаючі мали можли-
вість зробити чудові фото у фотозо-
ні та від душі потанцювати на веселій 
дискотеці. Тож музика ще довго лунала 
над Айдар-Миколаївкою. А слова по-
дяки за чудово організоване свято й 
досі лунають на адресу тих, хто до-
клав до цього зусиль. Молодці! Ви зу-
міли подарувати справжню казку й                                                                
віру в диво.

М. ТИХОНОВА.

Хто з нас хоч один раз не мріяв потрапити у казку? Мабуть, всі мріяли 
стати героєм улюбленої казки, познайомитися з казковими героями,                                                      
перемогти зло…

Учасники художньої самодіяльності Айдар-Миколаївського клубу-філії та 
читачі Айдар-Миколаївської бібліотеки-філії створили справжню  «Лісову 
казку» з власними Водяним, Бабою Ягою з ізбушкою на курячих ніжках, 
Кікіморою, Котом Баюном, Лешим та Русалочками. А казку цю зробили 
ще й на сучасний лад. І запросили на це диво-дивне багато-багато друзів.                                                                                      
Але про все – по порядку.
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На тот момент, когда вышла в свет статья, девуш-
ка занималась моделированием фигур из воздушных 
шаров около года и за это время успела достичь нема-
ло. Вот что рассказала Настя нам в своем первом ин-
тервью: «Начинала я с самого простого, постепенно 
всё усложняя свои задачи. Собачки, жирафы – снача-
ла училась этому. Находила ролики в Ютуб, изучала 
принцип, вступила в платные группы, где обучают это-
му искусству, научилась азам. И потом – меня уже не 
остановить! Конечно, далеко не все сразу получалось. 
Это только с виду так просто – надуть шарик и скру-
тить его в фигурку. Но если серьезно – это огромный 
труд. Начнем с того, что шарики могут попасться не-
качественные, лопаться. Хотя лопаться они могут не 
только поэтому: чуть больше передул, не так скрутил, 
не перевязал – все здесь, в этом деле, имеет свои тон-

кости и нюансы. Сколько я шариков перелопала, и не 
сосчитать. Но теперь шары у меня практически не ло-
паются, потому что я знаю, как с ними обращаться. На 
самом деле, аэродизайн — занятие не только доволь-
но сложное, но и очень кропотливое. И ты понимаешь, 
что от твоей работы зависит успех чьего-то праздника, 
чье-то настроение. Осознание этого очень мотивирует                
и развивает чувство перфекционизма. 

Стараюсь не повторяться в работах, в каждую прив-
носить что-то новое, да и в принципе двух одинаковых 
быть не может».

С момента нашего разговора прошел уже почти 
год. И вот новость – новоайдарский аэродизайнер 
Анастасия Махортова принимает активное участие 
в Фестивале воздушных шаров, Дне Нептуна в Одес-
се! Мы не смогли пройти мимо этого, и после воз-
вращения Анастасии попросили поделиться с нами                                                
эмоциями и впечатлениями.

«За этот год, - рассказывает Настя, - у меня 
произошли некоторые изменения в хобби. Я на-
чала больше времени и внимания уделять круп-
ным формам, созданию больших объемных фигур                                                                                
и фотозон.

Очень волнуюсь, когда делаю большие компози-
ции, фотозоны, например. Очень важно, чтоб каж-
дый шарик был четко на своем месте. Иначе из-за 
одного «прокола» может пострадать вся композиция. 
Вообще, выбор шариков – это отдельная история. 
Нужно учитывать и цветовую гамму, и текстуру,                                                                         
и прочность…».

Не останавливаясь на достигнутом, девушка посто-
янно повышала свое мастерство, свой уровень, учась 
у известных мастеров аэродизайна, но внося в свои 
работы свою «изюминку», собственные изобретения. 
Желание «и себя показать, и на других посмотреть» 
подтолкнуло девушку заполнить заявку на участие в 
фестивале BALLOON JAM в Одессе.

«Я мечтала об участии в этом фестивале. Много о 
нем слышала, следила за новостями на страничках в 
соцсетях. BALLOON JAM – это сотворчество аэроди-
зайнеров. Основной целью джема является развитие и 
популяризация аэродизайна, а также повышение уров-
ня квалификации его участников, дружеское обще-
ние и объединение аэродизайнеров из разных городов 
Украины и разных стран.

ODESSA BALLOON JAM – это социальная инициа-
тива аэродизайнеров Украины поближе познакомить 
всех людей с нашим удивительным Миром аэродиза-
йна, наполненным яркими красками, незабываемыми 
эмоциями, нашей душой и теплом наших рук. Аэроди-
зайн – это искусство, требующее не только серьезных 
профессиональных навыков, но и очень тяжелый труд, 
результатом которого являются невероятные творения, 

вызывающие самые яркие эмоции и восторженные 
взгляды и у детей, и взрослых».

Именно с таким настроением – стать частич-
кой этого яркого действа, показать себя и че-
му-то научиться – отправилась Настя в Одес-
су. Здесь ее ожидали четыре дня, наполненных 
разнообразными мероприятиями, новыми знакомства-
ми и, естественно, возможностью развиваться в своем                                                                                              
«воздушном увлечении».

«Каждый день был наполнен множеством интерес-
ных событий. Я не могу сказать, что узнала что-то но-
вое для себя. В основном, я уже знакома со многими 
техниками, но я воспринимала свое участие как шанс 
пообщаться с единомышленниками, с мастерами свое-
го дела, на которых хочется равняться и с которых хо-
чется брать пример, а также как возможность прокачать 
свои навыки, даже в какой-то мере испытать себя на 
прочность. И я действительно довольна тем, что смогла 
принять участие в этом фестивале.

Пожалуй, каждое из мероприятий, было достаточ-
но интересным. Думаю, надолго запомнится, как мы, 
все 60 участников фестиваля, занимались украшением 
огромного трака  – по несколько метров в длину и шири-
ну – его нужно было подготовить к проезду по Думской 
площади – основной локации проведения фестиваля.

Полезной была эко-акция, главной целью кото-
рой было убедить любителей воздушных шаров не 
увлекаться запуском шаров с гелием, чтоб они не за-
грязняли, лопнув, окружающую среду. Пусть воздуш-
ные шары и разлагаются со скоростью дубового ли-
ста – два года – но все же они разлагаются в природе.                                
Так что стоит задуматься.

Впечатляющим был парад аэродизайнеров с соб-
ственными, самыми разнообразными работами. Это 
действительно захватывающее зрелище, и так здорово, 
что я была среди участников!

Понравилось очень дефиле, показ мод – в платьях 
из воздушных шаров. Сделать такое платье тоже очень 
непросто. Мы делали их на манекенах, а уже потом 
надевали с помощью коллег, которым нужно было за-
крепить одежду сзади. В общем, свои секретики. Но 
это было весело и необычно. Так что мы были самыми 
воздушными моделями. Всего за 4 дня фестиваля мы, 
участники, задействовали в работу около 100 тысяч  
шаров», - улыбается Настя.

По возвращении домой Анастасия, окрыленная и 
вдохновленная исполнением одним из своих мечтаний, 
с еще большим усердием взялась за работу над новы-
ми воздушными проектами. Много идей, много планов, 
и она уверена, что все они обязательно сбудутся. Чего 
мы искренне желаем талантливой и целеустремленной 
девушке.

М. ТИХОНОВА.

Приблизительно год назад на страницах нашей газеты мы познакомили читателей с необычным ув-
лечением талантливой жительницы Новоайдара Анастасии Махортовой, которая серьезно занялась                 
аэродизайном.

Останнім часом у нас на Новоайдарщині все біль-
шою популярністю користується такий вид спорту як 
настільний теніс.

І це – зовсім не дивно, адже гра цікава, захоплива і 
підходить для будь-якого віку. Настільний теніс вважа-
ється одним із найпопулярніших видів спорту у світі. 
Тенісисти впевнені в тому, що людина, яка грає в на-
стільний теніс, не лише підтримує свою фізичну фор-
му, а й розвивається інтелектуально, адже під час гри 
потрібно постійно аналізувати ситуацію, миттєво оби-
рати тактику та ефективно застосовувати різні технічні 
прийоми. Це гра, яка тренує не лише тіло, але й мозок. 
Настільний теніс — це чудовий спосіб енергійного про-
ведення часу і для тих, хто віддає перевагу серйозним 
заняттям, і для тих, хто вперше в житті тримає ракетку. 
Головна перевага настільного тенісу – зручність.

«Ми (я зараз говорю про дорослих тенісистів) нама-
гаємось активно брати участь у рейтингових змаганнях. 
Наприклад, зараз ми долучились до змагань «Срібна 
ракетка», що проходять у Сєвєродонецьку», - говорить 
О. Бондар, директор Новоайдарської ДЮСШ.

Ці змагання дуже високого рівня, і участь в них до-
дає «плюсів» спортсменам. А тим паче перемога. До 
речі, в змаганнях другого фіналу «Срібна ракетка» в 
Сєвєродонецьку Олександр Бондар посів третє місце! 
Це – гідний результат. Вітаємо з високим досягнен-
ням. Звичайно, такому результату передувало чимало 
тренувань. Добре грати в настільний теніс - це велике 
мистецтво. Всі необхідні якості та уміння тенісисти на-
бувають шляхом систематичних тренувань та участю в 
змаганнях. Необхідно не просто бути сильним, швид-
ким, спритним і витривалим, а вміти виявляти ці якості. 
Що й роблять наші місцеві спортсмени.

Долучається до настільного тенісу все частіше і 

молодь. Нещодавно Новоайдарською ДЮСШ на базі 
Райгородського ліцею були проведені змагання з на-
стільного тенісу. У змаганнях взяли участь більше                       
10 спортсменів відділення настільного тенісу.

Після розминки та ознайомлення з правила-
ми змагань розпочалася справжня запекла бороть-
ба. Учасники продемонстрували досить непога-
ний рівень технічної підготовки, майстерності, 
сплановану стратегію гри, уміння відстежувати м'ячі 
й прораховувати удари. Компетентне журі оцінювало 
успішні виступи в особистому змаганні, індивідуальну                                                                          
техніко-тактичну підготовку кожного гравця.

Тож, змагання були видовищними та емоційними, 
а учасники демонстрували технічну і ці-
каву гру. Учасники різного віку однаково 
азартно вели активні поєдинки з малень-
кою ракеткою в руці. Адже настільний те-
ніс – це спорт, у якому немає часу на ліно-
щі, спорт для будь-якого віку, який сприяє 
розвитку цінних якостей, необхідних для                                
успішного й здорового життя.

Змагання промайнули досить швидко, 
і прийшла урочиста мить нагородження        
переможців.

Переможці та призери змагань були         
нагороджені грамотами та медалями.

«В планах у нас – відкриття відділення на-
стільного тенісу в Новоайдарі, - додає Олек-
сандр Бондар. – Думаю, бажаючих долучи-
тися до занять цим спортом буде вдосталь. 
А ми будемо всіляко підтримувати спортив-
ні прагнення дітей, молоді й дорослого на-
селення нашого краю. Не дарма ж кажуть: 
«В здоровому тілі – здоровий дух!». Дехто 
вважає гру в теніс просто відпочинком. Але 
це далеко не так. Під час гри ви багато ру-
хаєтесь, використовуючи все тіло, тренуєте 

очі, покращуєте координацію рухів, усі ділянки вашого 
мозку задіяні і працюють, бо ви плануєте стратегію гри, 
тактику та відстежуєте м’ячі і удари. Цей вид спорту 
не є травматичним. Настільний теніс, одночасно, є дру-
гим за популярністю масовим спортом і наймолодшим          
з основних видів спорту в світі».

Якщо ви не любите  теніс, значить… ви ще про-
сто не пробували грати в нього, запевняє Олек-
сандр Олександрович. І це дійсно так: у на-
стільний теніс грати весело і необтяжливою, це 
заняття доводиться до душі абсолютно всім, хто хоч раз                                                                                        
брав до рук ракетку.

М. ТИХОНОВА.
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Вода натощак: как пить
и какова польза для организма

Человеческий организм не способен функциони-
ровать без воды. Выпитая вода натощак по утрам 
активизирует биологические процессы. Она изну-
три и снаружи очищает организм, омолаживает 
его на клеточном уровне, значительно улучшает                                                              
самочувствие.

Дефицит влаги приводит к обезвоживанию и пробле-
мам со здоровьем. В этой ситуации организм забирает 
воду из крови и других физиологических жидкостей, 
восполняя недостаток. Результатом становится сухая 
обвисшая кожа и нарушение функционирования всех 
важных органов.

Вода — главный источник жизни для чело-
века. Но прежде, чем начинать пить воду нато-
щак, нужно разобраться в этом вопросе, учитывая                                                
пользу и вред.

Наиболее полезна теплая вода натощак.Воздействие 
разных температур воды на организм: 22-27 °C — по-
лезна для ЖКТ; 15-20 °C — снимает сонливость, вя-
лость, дает заряд бодрости на весь день; 28-40 °C — 
вымывает шлаки, токсины и продукты пищеварения, 
стимулирует обмен веществ, способствует сохранению 
красоты и здоровья.

ВАЖНО! Не пейте слишком горячую или ле-
дяную воду. Это плохо влияет на вкусовые рецеп-
торы, зубную эмаль и работу пищеварительной                                             
системы.

Диетологи и врачи советуют пить воду натощак 
утром по 1-1,5 стакана. Некоторые пьют и по 3-4 ста-
кана, но это больше исключение, чем правило. Если 
сложно заставить себя проглотить хотя бы 2-3 глотка, 
нужно начинать с половинки стакана, с каждым разом 
увеличивая дозу.

Польза от воды, которую выпили утром натощак, 
не подвергается сомнениям, поскольку:

- происходит стимулирование естественного очи-
щения организма. Очистка запускается в организме 
во время сна, но вода, выпитая утром натощак,                           
резко активизирует эти реакции. 

- ускоряется обмен веществ. Метаболизм — ос-
новополагающий процесс в организме. Чем актив-
нее он происходит, тем лучше ткани и органы сна-
бжаются кислородом и питательными микро- и                                
макроэлементами;

- регулируется работа пищеварительной системы. 
Этот фактор важен для профилактики множества бо-
лезней. Вода, которую выпили с утра натощак, стиму-
лирует синтез желудочных ферментов, при этом снижа-
ет кислотность сока. В результате принятая в течение 
дня пища быстрее переваривается, не давая ощущения 
переедания и тяжести. Также глотательные рефлексы 
напрямую связаны с утренним опорожнением                                                                                           
кишечника;

- снижение массы тела. Потеря лишнего веса — 
следствие ускоренного обмена веществ. Увеличивается 
количество сжигаемых калорий, стимулируется обмен 
липидов. Надеяться, что удастся постройнеть, только 
выпивая воду по утрам, не стоит. Но как дополнение 
к физическим нагрузкам, правильному образу жизни        
и здоровому рациону, это очень полезно;

- пропадают спазмолитические боли — сустав-
ные, женские периодические, мигрени. Ведь вода —        
сильнейший природный спазмолитик;

- улучшение общего здоровья и настроения. Стакан 
воды натощак стимулирует активность лимфатической 
и кровеносной системы, положительно влияет на им-
мунитет. Организм сильнее сопротивляется инфек-
циям, на клеточном уровне активизируется процесс               
регенерации тканей.

Болезни, при которых помогает привычка пить воду 

натощак: сахарный диабет любого типа; бронхиальная 
астма; мигрень; артрит; запор.

Но есть и противопоказания. Вода натощак    
приносит вред при следующих ситуациях:

- склонность к отекам. Это значит, что нарушен вод-
ный обмен в организме. Добавление лишней жидкости 
усугубляет положение;

- гипертония и другие заболевания сердца и сосу-
дов. Прежде чем начинать пить воду по утрам, стоит        
проконсультироваться с кардиологом;

- язва желудка, гастрит. В этой ситуации запрещена 
вода с лимоном;

- склонность к аллергии. Это касается только до-
бавок к воде — меда, пряностей, цитрусовых. Они           
являются сильными аллергенами;

- желче- и мочекаменная болезнь. Вода иногда 
провоцирует движение камней в желчных протоках,          
мочеточниках и почках.

Питье воды по утрам — универсальная оздо-
ровительная процедура для всех возрастов и по-
лов при отсутствии противопоказаний. Если 
имеются хронические недуги, то сначала нужно по-
интересоваться мнением соответствующего врача по                                                                    
этому поводу.

Вода с добавками натощак:
- 1 чайная ложка сока лимона на 1 стаканчик воды 

— достаточная норма для получения «ударной» дозы 
витамина C и других полезных элементов. Такой напи-
ток моментально обеспечивает всплеск бодрости, сти-
мулирует активность мозга и привносит позитивный 
настрой.

Не следует употреблять воду с лимоном при повы-
шенной кислотности желудка. Чтобы не навредить зуб-
ной эмали, такой напиток пьют через трубочку, после 
чего тщательно полощут рот.

- Мёд - это ценнейший источник микроэлементов 
и витаминов. На 1 стакан достаточно 1,5-2 чайных 
ложек меда. Такой напиток полезен для иммунитета. 
Польза воды натощак с медом бесспорна при очище-
нии печени и почек, для нормализации работы мо-
чеполовой системы, при уничтожении патогенной                                  
микрофлоры.

- Куркума. На один стакан теплой воды понадобится 
½ чайной ложки порошка. Это сильное противовоспа-
лительное средство, которое широко используют в 
восточной медицине. Куркума — стимулятор иммуни-
тета, природный анальгетик и антиоксидант. Прекрас-
но помогает при болезнях суставов, снижает аппетит, 
что помогает сбросить лишние килограммы. Пряность  
очищает кровь.

Диетологи рекомендуют пить воду с добавками кур-
сом, однако не постоянно. Следует предпочесть чистую 
воду. Выпить стаканчик воды утром натощак — мо-
ментальное дело, которое принесет огромную пользу. 
Такую привычку нужно выработать каждому, незави-
симо от возраста, пола и рода занятий, так как положи-
тельное влияние чистой воды на организм не подлежит  
сомнению.

storinka.com.ua
 

Смородина исцелит без лекарств
 

Черная смородина. Больше всего витаминов, ми-
кроэлементов, антиоксидантов в черной смородине. 
А помимо этого смородина содержит эфирные масла, 
биофлавоноиды, антоцианы, органические кислоты. 
Эти ягоды рекомендуются при авитаминозах, для 
лечения и профилактики простудных и инфекцион-
ных болезней, при астениях, анемиях, нарушениях 
работы ЖКТ, интоксикациях, сердечно-сосудистых 
заболеваниях и также ягоды полезны для суставов                                   
и позвоночника. 

В 100 граммах ягод черной смородины содержится: 
- 222 % от суточной нормы витамина С. 1 столо-

вая ложка черной смородины содержит столько же              
витамина С, как целый лимон.

– 203 % кремния, необходимого для прочности ко-
стей скелета, обеспечения подвижности суставов             
и поддержания здоровья кожи. 

 - 14 % калия и 7,8 % магния, которые нужны сердцу   
и нервной системе, мышцам.

– 9 % железа, жизненно важного для всех обмен-
ных процессов в организме, транспорта кислорода,           
синтеза ДНК.

– По 2 % каждого из витаминов B1, B2, В4, B5, В 9 и 
4 % — B6. Эти витамины нормализуют работу нервной 
системы и уменьшают боли в спине. 

Также ягоды смородины содержат:
Рутин, витамин Р. Витамин Р - защищает сосуды      

от изнашивания, сохраняет их эластичность. 

Пектин. Природный сорбент, который связывает и 
выводит из организма различные токсины, холестерин, 
ионы кобальта, свинца, ртути и стронция. 

Красная и розовая смородина. Не уступает черной 
по содержанию аскорбиновой кислоты и кремния, ру-
тина и некоторых других макро- и микроэлементов, 
и витаминов. Но, в отличие от черной, она практиче-
ски, никогда не вызывает аллергии. Эта ягода более 
сочная и содержит больше пектина. Красная смо-
родина нормализует артериальное давление и укре-
пляет кровеносные сосуды. Ее можно рекомендовать 
для поддержания здоровья опорно-двигательного 
аппарата, профилактики суставных болей, подагры,                                                         
ревматизма.

Белая смородина. Находка для аллергиков. Это са-
мая безопасная в этом плане ягода. При этом белая смо-
родина тоже очень полезна. Она стимулирует процесс 
кроветворения; стабилизирует давление; стимулирует 
синтез коллагена, нужного коже и суставам; позитивно 
влияет на остроту зрения; укрепляет нервную систему, 
улучшает память.

Противопоказания к потреблению смородины. 
С осторожностью и в минимальных дозах рекоменду-
ется применять при склонности к тромбозам и в по-
стинфарктном и постинсультном периоде, а также при 
обострениях язвы желудка, гастритов и при наличии 
патологий печени, в том числе гепатита.

Что делать в первую очередь
при укусе пчелы, осы и шмеля

Если у вас нет аллергии на укусы ос, пчел и шме-
лей, вам крупно повезло: сможете отделаться не-
серьезными болезненными ощущениями и легкой 
припухлостью. А вот аллергикам стоит быть очень ос-
торожными, лишним это точно не будет. Узнайте, как 
оказывать первую помощь при укусах насекомых себе                                                                    
и близким.

Как оказывается первая помощь при укусах 
насекомых? Для недопущения аллергической ре-
акции и воспрепятствованию распространения                             
яда:

- Пейте побольше воды, чтобы уменьшить общую 
токсическую реакцию. Помимо воды отлично подойдут 
сладкая вода и горячий сладкий чай.

- На место укуса нужно сделать холодную примочку. 
Подойдет полотенце или кусок ткани.

- Если у вас есть возможность и необходимые ин-
гредиенты под рукой, смочите ткань в растворе пи-
щевой соды и приложите к месту отека на 20 минут. 
Чтобы приготовить раствор, растворите 1 ч. л. соды                        
в стакане воды. 

- Кусочек смоченного сахара поможет вытянуть яд 
из места укуса.

- Чтобы предупредить аллергическую реакцию, нуж-
но выпить антигистаминное средство. Лучше всегда 
иметь его под рукой.

Для снятия отека и боли:
- Можно сделать компресс, смочив ткань в хо-

лодной воде, уксусе с водой или спирте. По-
дойдет также лимонный сок или настойка золотого                                                            
уса с водкой.

- Если под рукой есть фрукты или овощи, используй-
те их. Например, половинка кусочек луковицы, чесно-
ка, помидора, яблока или растертые листья свежей пе-
трушки помогут снять опухлость и уменьшить болевые 
ощущения.

- Смочите водой таблетку валидола и приложите 
к месту укуса. Рану можно помазать специальными       
гелями.

- Довольно часто встречающийся лист подорожника 
отлично подходит при укусах насекомых. Также можно 
приготовить раствор календулы.



7«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        № 29        16 лИпНЯ     2021 р.

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.

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. 24/7. До 2 тонн. 095-02-774-48.
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.

продам
ДОМ. 099-054-81-79.
ДОМ в Алексеевке (ул. Заречная). 099-47-30-739.
Газифицированный ДОМ. 050-667-60-48.
ДОМИК в Айдар-Николаевке. 066-781-71-78.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ с удобствами. 095-15-88-617.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-054-81-79.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. Центр, 2-й этаж, 73,1 кв. м.         

095-577-00-41.
ДАЧУ. 066-308-75-74.
ВОРОТА. 095-91-41-767.
ХОЛОДИЛЬНИК, ВЕЛОСИПЕД, МОЛОЧНЫЕ БИДОНЫ, 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ. 095-203-47-71.
НОУТБУК. 095-05-36-761.
ПОРОСЯТ (полтора месяца). 066-32-52-409.

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

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 28:

По горизонтали: 1. Бочаг. 8. 
Декор. 9. Орегано. 10. Нахал. 11. 
Сглаз. 12. Молебен. 14. Слесарь. 
16. Сыск. 18. Гриф. 20. Волк. 21. 
Иния. 22. Реалистка. 23. Дежа. 
24. Кума. 25. Плут. 27. Кедр. 
29. Экзамен. 32. Кухарка. 35. 
Кукан. 36. Весна. 37. Классик.                 
38. Рында. 39. Агава.

По вертикали: 1. Бином. 2. Че-                                                            
хол. 3. Голубцы. 4. Седан.                                                                                         
5. Дартс. 6. Доспехи. 7. Калла. 
8. Рознь. 13. Однолеток. 15. Ра-
диомаяк. 16. Скрап. 17. Культ. 
18. Гусак. 19. Фиакр. 26. Ли-
монка. 28. Духовка. 29. Эркер. 
30. Закон. 31. Нагар. 32. Кросс.                                                        
33. Рысца. 34. Агама.

Предприятию «Айдар-Милам» требуется ОПЕРАТОР       
МЕЛЬНИЦЫ. Обращаться по телефону 099-508-25-49.

ООО «Айдар-Милам» срочно требуется на постоянную работу 
МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ. 050-358-35-63.

работа

18 июля –
5 лет светлой памяти

любимого брата
ЖУРАВЕЛЬ

Юрия Владимировича
(02.02.1983 г. – 18.07.2016 г.)

С того ужасного и страш-
ного события не было ещё со-
всем и дня, чтобы не заплакали 
родные, чтоб его не вспомнили   
друзья…

Вот стоим мы над его моги-
лой – слёзы так и катятся из 
глаз. Как и прежде, он родной и 
милый, и всегда он будет жить 
в сердцах у нас! Тишина во-
круг, одни лишь птицы песней разбивают пустоту. Двух миров            
разрушить бы границы, чтоб покинуть смог он эту тьму…

Смотришь с фотографии надгробной: ясный взгляд, как будто 
бы живой. Кажется, услышим его голос – тот спокойный, добрый 
и родной! Теперь мы в гости лишь сюда к тебе приходим, вот 
только не встречаешь здесь нас ты. И, как ни больно, здесь тебя 
мы не находим – лишь фото, крест и свежие цветы…

Печали дрожь пронзает наше тело, поверить мы не можем – 
не хотим! И сколько бы ни проходило время – забыть его себе          
мы не дадим…

Уходим мы. Скрипя, закрылась дверца. А он лежать остался 
навсегда. От страшной боли сжато наше сердце. Наш милый брат, 
как жаль, что рядом нет тебя…

Сёстры.

ПОМНИМ.. .

Ушла из жизни
замечательный, талантливый человек,

прекрасная женщина
ЧУМАЧЕНКО Любовь Петровна

(14.07.1959 г. – 07.07.2021 г.).

Глубоко скорбим в связи с этой утратой и выражаем                      
искренние соболезнования родным и близким.

И не лечит нас время. И боль не стихает.
И сжимает объятья свои все сильней.

Только память все помнит и не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей.

Семья Гапоновых, с. Алексеевка.

Новоайдарська селищна рада, Новоайдарська організація 
ветеранів України глибоко сумують з приводу смерті учасниці 
бойових дій в Другій світовій війні ГРЕЧИШКІНОЇ Анни 
Єфимівни та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ГРИШКІНА Олександра  
Вікторовича, 25.06.1986 р. н., вважати недійсним.

ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО на ім’я МОРДАСОВА Олександра 
Олеговича, 05.10.1992 р. н., вважати недійсним.

считать недействительным
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17 июля. Первая четверть 
Луны в знаке Весы. 7-й лун-
ный день. Провокационный 
день. Вас могут провоцировать 
на повышенную болтливость, 
на то, чтобы вы произнесли                  
необдуманные слова.

А в этот день попусту болтать 
нельзя, и вообще говорить луч-
ше поменьше. Вся окружающая 
природа, весь мир очень чутко 
откликается на каждое слово, 
даже случайно оброненное.

18 июля. Растущая Луна в 
знаке Скорпион. Необходимо за-
ниматься творческой, интеллек-
туальной работой, требующей 
энтузиазма и много энергии. 
Период хорош для испытания 
новой техники, работы, связан-
ной с огнем и металлом.

В эти дни есть возможность 
решить долго не поддававшую-
ся задачу, взяться за проблемы, 
к которым нет прямого досту-
па. Благоприятное время на 
раскрытия тайн, нахождения      
потерянных вещей. 

19 июля. Растущая Луна в 
знаке Скорпион. 9-й лунный 
день. Возможны тревоги, стра-
хи, мрачные мысли. Следу-
ет опасаться обмана и всево-
зможных искушений. В этот 
день очень легко поддаться                  
иллюзиям и обольщениям.

Может, например, появить-
ся повышенное самомнение - 
постарайтесь избежать этого, 
иначе будете наказаны за гор-
дыню. Этот день лучше про-
вести в спокойной, будничной 
работе. День, в который мы по-
лучаем знаки, к которым надо                 
отнестись внимательно. 

20 июля. Растущая Луна в 
знаке Стрелец. Это время бла-

гоприятствует решению юриди-
ческих проблем, началу судеб-
ного разбирательства, подаче 
рапортов, заявлений, а также 
началу сотрудничества с зару-
бежными фирмами.

Неподходящее время для 
строительства, земляных ра-
бот, занятий, связанных с обра-
боткой камня. 10 лунный день. 
Хороший день для развития 
партнерских отношений, укре-
пления связей и контактов. Про-
дуктивными окажутся поездки, 
переговоры.

21 июля. Растущая Луна в 
знаке Стрелец. 11-й лунный 
день. День побед. Самый энер-
гетически мощный день. С 
этой энергетикой нужно быть 
поосторожнее. В человеческом 
организме просыпаются мощ-
ные силы, и если вы не знаете 
как с ними управляться, можете 
ненароком наделать бед. Все, 
что вы предпринимаете в этот 

день, надо делать осознанно. 
Приступать к действиям необ-
ходимо только в том случае, 
если осознаете весь процесс               
до конца.

22 июля. Растущая Луна в 
знаке Козерог. Вероятны дела с 
вышестоящими организациями. 
С начальством вообще, со стар-
шими. Не исключено, что дела 
будут тормозиться, возникнут 
препятствия.

Рекомендуется: планиро-
вание и начало длительной, 
упорной работы, соблюдение 
трудовой дисциплины. В этот 
период можно сделать то, что              
давно откладывалось.

23 июля. Растущая Луна в 
знаке Козерог. 13-й лунный 
день. Этот день покажет, на-
сколько вы и ваша деятель-
ность соответствуете реально 
накопленным опыту и знаниям 
и другому потенциалу. Хоро-
шо объединять возможности 

и активно действовать. Луна в 
этот день способствует приве-
дению в соответствие желаний                 
и возможностей.

mirkosmosa.ru

- Це Куман. Ви, напевно,   
впізнали його кучеряві ноги.

******
- З почуттям виконаного бор-

гу встає з нашого нападаючого 
вірменський захисник.

******
- М’яч пролітає між головами 

Левицького.
******
- Шовковський одержує пас 

від свого друга по життю - Вла-
дислава Ващука. До речі, вони 
жонаті.

******
- М’яч у блакитних - я маю на 

увазі «Hаполі», ви не подумайте 
нічого такого.

******
- До цього матчу спеціально 

проводилося опитування жур-
налістів і коментаторів. Треба 
було вгадати рахунок й автора 
першого гола. Я поставив на 
0:0, а перший гол, на мій погляд, 
заб’є Клінсман.

******
- Клінсман пропонує себе 

дуже активно…
******
- Hа мій погляд, у фіналі зу-

стрінуться збірні Франції та 
Бразилії, а чемпіоном стане  
Англія.

******
- З м’ячем німці, у даному  

випадку - фpанцyз.
******
- І м’яч, подолавши остан-

ню перешкоду між ногами                
воротаря, влітає у ворота.

******
- Я давно казав: не вмієш -   

не симyлюй.
******
- Через pадість, що забив гол 

такомy сильномy і гpізномy со-
пеpникy, Баджо повісився на 
воpотах!

******
- Віаллі викотився за бо-

ковy лінію разом з ногами                      
супеpника.

******
- Хyлі Лопес б’є по воpотам!.. 

Хyлі - це його ім’я…
******
- За лівими воpотами розмі-

стились уболівальники «Лаціо». 
Вони всі голyбі.

******
- Валентин Іванов мовчить. 

Навіть я це чую.
******
- Ось Тихонов біжить за 

м’ячем, підбігає до воротаря               
й опановує ним.

******
- Літманен мав тpьох захис-

ників - двох позаду й одного 
пеpед собою.

******
- Удаp був дуже сильним. 

М’яч влучив у головy захисни-
ка. Якщо є мізки, можливо, бyде 
струс.

******
- Смеpтін сьогодні всюдису-

щий - тільки що атакував чyжі 
воpота, а зараз yже валяється   
на тpаві біля своїх.

******

- Фаyлеpа зрозуміти мож-
на. Hy, звичайно ж, дра-
тує, коли пеpед тобою зад                                   
пpотивника.

******
- Олівеp Кан від досади ки-

нув рукавиці й гpав після цього 
пpактично оголеним.

******
- Тpенеp дуже активно по-

водиться y бpовки поля: кpи-
чить, жестикyлює, п’є, а іноді й 
кypить…

******
- Гравці pозбились по паpам і 

штовхаються.
******
- До мяча одночасно по-

тянyлись pyки голкіпеpа та     
лисина Фабpиціо.

******
- Це сподобалось уболіваль-

никам, і вони почали боліти      
за свою командy.

******
- Зараз ви подивитесь не-

безпечний повтор гольового         
моменту…

******
- Рівалдо гладить м’яч    

шлунком.
******
- Який удар наніс Лоськов! А 

ні, це не Лоськов, це Євсєєв... 
Справа в тім, що Євсєєв ударив 
у стилі Лоськова, та й позиція 
була не євсеєвська.

******
- Ізмайлов думав, що пере-

дача Обрадовичу, а Обрадович 
думав по-сербськи, і я не зміг 
перекласти.

******
- Сєнников переслідував 

гравця по всьому полю і на-
віть, напевно, пішов за ним у 
роздягальню, настільки це було       
помітно.

******
- Веде м'яч, куди — одному 

йому відомо.
******
Час матчу закінчився, але 

суддя в перерві, мабуть, додав, 
і скільки триватиме матч —     
сказати неможливо...

******
І наш форвард падає у 

штрафному майданчику! Що 
говорить суддя? А суддя каже, 
що сьогодні на вулиці до-
сить холодно і з землі треба                                           
підніматися.

******
Гравець намацав ваду між 

ніг у суперника і вправно ско-
ристався. Ось що значить          
спартаківська школа!

******

Клюйверту 19 років, ні, про-
бачте, вже 20. Він дорослішає 
на очах.

******
Команда за 33-річну історію 

підготувала багато футболістів, 
більшість із них досі виступа-
ють за юнацькі команди.

******
Леоненко розминається вже 

45 хвилин. Не перегрівся б...
******
Не знаю, що там ска-

зав Шмайхель захиснику, 
явно щось приязне, той аж                                 
скорчився...

******
Це там Хескі розсовує всіх 

ліктями, як у трамваї.
******
М'яч не хоче йти у ворота,    

як його не просять.
******
Щоб радіослухачам було 

зручніше дивитися, скажу, що 
«Динамо» грає в біло-синій, 
а «Карпати» — в біло-зеленій 
формі.

******
Хотів влучити у м'яч, а        

влучив у потилицю.
******
Тітов поцілив у штан-

гу. Але це було після сви-
стка. До того ж це був                                                                       
не Тітов.

******
Обидва спортсмени в абсо-

лютно однаковій формі. Хіба 
що у Єрещенка чисті тру-
си, а у Яковлєва три смужки                          
з боків.

******
Марафон — насамперед 

випробування для глядачів: 
спробуйте дві з гаком годи-
ни чекати появи спортсме-
нів, потім їм помахати —                                                            
і все...

Під час матчу спортивні оглядачі встигають не тільки висвітлювати події, що відбуваються 
на футбольному полі, але і видають такі перли, які потім ще довго ходять по мережі. 
Чемпіонат Європи з футболу добіг свого кінця, але емоції ще вирують. Тож ми пропонуємо 
згадати найбільш цікаві і влучні вислови коментаторів, які піднімуть настрій не тільки                                                                             
любителям спорту.


