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Вінницька область у 2019 році 
посіла перше місце за кількістю 
підписаних декларацій про медобслу-
говування (охоплено 83 % населен-
ня). В області підключили найбільшу 
кількість медзакладів до системи 
E-health (94 % медзакладів ІІ рівня та 
всі медзаклади ІІІ рівня).

Також Вінничина відзначилася ре-
кордами в сільському господарстві. 
В області зібрали найбільший уро-
жай цукрового буряку (1,2 млн тонн) 
та картоплі (1,8 млн тонн). В області 
вироблено найбільше молока (714 тис. 
тонн) та вирощено свійської птиці 
(516 тис. 642 тонн).

Волинська область укла-
ла найбільшу кількість чинних 
міжрегіональних угод із країнами ЄС. 
За даними рейтингу євроінтеграції об-
ластей, Волинь загалом уклала 92 уго-
ди. Серед інших рекордів області – 
найбільший урожай озимого жита та 
вівса.

Дніпропетровська область 
відзначилася минулого року 
найбільшим обсягом реалізованої 
промислової продукції (майже на 
390 млрд грн), а також виробленої 
будівельної продукції (на 15,1 млрд 
грн). Крім того, в області найбільші 
обсяги експорту товарів (на 6,3 млрд 
доларів).

Цікаво, що на Дніпропетровщині 
найбільша кількість домашніх соняч-
них електростанцій. Близько 2 тис. 
приватних будинків обладнані соняч-
ними панелями загальною потужністю 
49,8 мВт. В області найбільше людей 
користується багатоканальним плат-
ним телебаченням (понад 152 тис. 
осіб).

У Донецькій області проведе-
но найбільшу кількість проєктів 
модернізації міської інфраструктури 
через Державний фонд регіонального 
розвитку. Протягом останніх п’яти 
років загалом реалізовано 322 проєкти. 
Також на Донеччині зафіксовано 
найбільший розмір середньої зарпла-
ти, яка в 2019 році становила 11 тис. 
952 грн. В області також встановлено 
рекорд у тваринництві, зокрема, ви-
рощено найбільше в Україні свиней у 
живій масі.

Житомирська область 
відзначилась минулого року тим, що 
посіла перше місце у загальному рей-
тингу щодо формування спромож-
них ОТГ. Крім того, в області зібрали 
найбільший урожай гречки.

У  Закарпатській   області  
48 % закладів охорони здо-                                 
ров’я комп’ютеризовано та інфор-
матизовано. Це найвищий показник 
серед всіх областей в Україні. Ще 
один рекорд Закарпаття – у 2019 році 
з області виїхала найменша кількість 
населення (6 тис. 625 осіб).

Запорізька область минулого року 
досягла кількох рекордних показників 
у сільському господарстві. В області 
зафіксовано рекордний збір урожаю 
гороху, зібрано найбільше пшениці та 
вирощено найбільше овець і кіз.

Івано-Франківська область ста-
ла регіоном-лідером з економічної 
євроінтеграції, набравши 41 бал з 50 
можливих. Також у області найбільша 
середньомісячна зарплата в сільському 
господарстві (12 тис. 767 грн).

Київська область набрала макси-
мальний бал у рейтингу інвестиційної 
ефективності областей. Також в 
області побудували рекордну кількість 
нового житла та на місцевих птахофа-
бриках отримали найбільше яєць від 
свійської птиці.

Кіровоградська область посіла 
перше місце за кількістю створених 
опорних шкіл: 76 навчальних закладів. 
Також область стала лідером у зборі 
врожаю соняшнику.

У Луганській області протягом 
останніх п’яти років провели 203 
проєкти, профінансовані ЄІБ та ЄБРР, 
що є беззаперечним рекордом.

Львівська область має найбільшу 
кількість чинних підприємств з 
іноземним капіталом з країн ЄС –         
1 тис. 657 підприємств. Не дивно, що 
торік в області збудували найбільшу 
кількість нежитлових приміщень.

Миколаївська область посіла пер-
ше місце за кількістю затвердже-
них місцевих бюджетів на 2020 рік із 
стовідсотковим результатом. Також, 
за даними рейтингу євроінтеграції об-
ластей, на Миколаївщині зафіксовано 
найбільший середній приріст експор-
ту товарів до країн ЄС за останні три 
роки (+27,2 %).

Одеська область відзначилася у 
2019 році одразу кількома рекорда-
ми. На Одещині найбільша кількість 
абонентів Інтернету в Україні (1 
млн 111 тис. осіб). Минулого року 
в області були найбільші обсяги ек-
спорту послуг (на 581 млн доларів). У 
сільському господарстві область стала 
першою за врожаєм ячменю, ріпаку та 
винограду. Також в Одеській області 
отримали найбільше вовни.

Полтавська область посіла пер-
ше місце в Україні за кількістю гро-
мад, що скористалися механізмом 
міжмуніципального співробітництва 
(281 громада). Також на Полтавщині 
зібрали найбільший врожай кукуруд-
зи та виростили найбільше великої 
рогатої худоби.

Рівненська область стала першою 
в рейтингу прозорості регіонів, на-
бравши 93 % зі 100 %.

У Сумській області нада-
ли найбільшу кількість «теплих 
кредитів», які отримали громадяни 
та ОСББ чи ЖБК у 2014-2019 роках. 
Загалом протягом п’яти років надали 
26 тис. 932 кредитів. Також в області 
зафіксовано найбільші надходжен-
ня від рентної плати «Укрнафти» до 
обласного бюджету (понад 126 млн 
грн). Нагадаємо, що надходження від 
рентної плати залежать від обсягу ви-
добутку вуглеводнів у тому чи іншому 
регіоні.

Харківська область у 2019 році 
мала найбільший рівень зайнятості 
населення працездатного віку (май-
же 74 %). Крім того, в області зібрали 
найбільший врожай проса.

Херсонська область традиційно 
відзначилася на сільскогосподарський 
ниві, зібравши найбільший врожай 
рису та овочів.

У Хмельницькій області на ремонт 
доріг використали майже всі виділені 
кошти Дорожнього фонду (98,4 %). 
Також в області зібрали найбільше сої 
та плодових і ягідних культур. Крім 
того, Хмельниччина відзначилася тим, 
що в місцевих ОТГ працює найбільше 
старост (331 особа).

Черкаська область посіла перше 
місце за кількістю лічильників для 
обліку опалення в багатоквартирних 
будинках. Загалом вже 98 % будинків 
обладнані приладами обліку.

У Чернівецькій області мину-
лого року був найменший розмір 
заборгованості з виплати зарплат 
бюджетникам (0,2 млн грн). Також 
в області створено 8 інформаційних 
пунктів ЄС, що є всеукраїнським ре-
кордом.

Багата на чорноземи Чернігівська 
область посіла перше місце за пло-
щею посівних озимового жита під 
урожай 2020 року. Загалом засіяно 
22,6 тис. га.

slovoidilo.ua

Про рекорди пересічних 
українців читайте на стор. 6.

 

Читателям «Вестника Новоайдарщины» 
сообщаем, что стоимость годовой под-
писки составляет 300 гривень, подпис-
ки на полгода - 160 гривень, на 1 месяц -                                                 
30 гривень. 

К тому же, в наступившем году сохра-
няются прежние льготы: при условии 
годовой подписки в течение года мож-
но бесплатно напечатать в газете одно                                 
поздравление или объявление.

Сделайте подарок своим близким!
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Зиму не даремно вважають однією з найчарівніших пор року. Бо саме взимку, з настанням дивовижних свят: Дня Святого Миколая, Нового року та Різдва всі ми – і діти, 
і дорослі, як ніколи, віримо в дива. І ви знаєте, вони стаються! Про чудові зимові святкування наша добірка новорічних матеріалів.

Варто відзначити, що великий вне-
сок в підготовку святкових заходів зро-
били вчителі-класні керівники Є. О. 
Ємельянова, В. Ф. Матушкін, М. В. Смо-
ляков, О. О. Долженко, С. О. Сенік.

Тож, перша зміна, а це учні 1-2 класів 
подорожували казковими пригодами. 
Спершу вони були стурбовані тим, що 
зовсім немає снігу. Тож, як Дід Мороз 
дістанеться до них? А потім прийшли до 
висновку: «Дід Мороз – сучасний нині. 
Він приїде на машині»!. Загалом вони 
й не помилилися. Звичайно Дід Мороз 
(Олександр Долженко) разом з онучкою 
Снігуронькою (Даша Дубова) завітали 
на свято, привітали дітлахів. А хлопці та 
дівчата, із задоволенням взявши участь в 
іграх та конкурсах, отримали багато смач-
неньких подарунків (малюків привітали 
народний депутат С. Шахов, керуючий 
відділенням «Агротон» Г.Коробка та 
відділ освіти).

Учні 3-4 класів (друга зміна) теж по-
трапили до казкових пригод. Справа в 
тому, що Баба Яга зачаклувала Новий 
рік та Діда Мороза із Снігуронькою. Тож 
хлопцям та дівчатам потрібно було вряту-
вати свято, звільнивши заручників Баби 
Яги. 

Звичайно, все в них вийшло! Вони гра-
ли, виконували багато новорічних пісень 
й таночків, водили хороводи, і нарешті 
звільнили своїх улюблених героїв. Дід 
Мороз та Снігуронька підготували для 
малечі безліч сюрпризів та подарунків. 
Свято вдалося!

Окремо треба відзначити неперевер-
шену акторську гру старшокласників Де-
ниса Любова (11 клас) та Марії Максюти 
(9 клас), які виконали ролі Діда Мороза 
та Снігуроньки. Вони були харизматичні, 

яскраві, просто неперевершені. Молодці!
Третіми долучилися до зустрічі 

Нового року учні 5-7 класів. Завдя-
ки своїм енергійним та активним 
Діду Морозу (Михайло Смоляков) та 
Снігурочці (Єлизавета Ємельянова) діти  
відправилися у справжню новорічну по-
дорож різними країнами. Беручи участь 
в конкурсах, відгадуючи загадки, танцю-
ючи, хлопці та дівчата дізналися багато 
нового та цікавого про традиції зустрічі 
Нового року в різних країнах. Було дуже 
весело, і ніхто не залишався на місці. Всі 
разом гралися, співали та танцювали.

Завершили нашу новорічну естафету 
учні 8-11 класів своїм гумористичним 
новорічним шоу. Тут всі просто виблиску-
вали своїми талантами. Скільки ми поба-
чили сценок у виконанні 8, 10, 9, 11 класів! 
Як гарно заспівали дев’ятикласники! По-
радували танцями Віка Ткаченко з Альо-
ною Пєрєвєрзєвою, а також чарівне тріо 
«Настюши» у складі Насті Бикової, Насті 
Пєрєвєрзєвої та Насті Шаляєвої.

Звичайно, в дива ми віримо всі. Тож яке 
свято без Діда Мороза та Снігуроньки? 
Правильно: ніяке. Гучними оплесками 
зустріли казкових героїв, які завітали на 
святковий вогник. Дід Мороз (Святослав 
Сенік) та Снігуронька (Віка Ткаченко) 
заспівали та станцювали зі школярами та 
порадували їх солодкими подарунками. 

Сподіваємось, святковий позитивний 
настрій, який отримали і діти, і батьки, й 
вчителі буде з нами впродовж всього но-
вого 2020 року!

Т. ГРИГОРОВА, 
заступник директора  

з виховної роботи 
Бахмутівської ЗОШ.

Мабуть, саме вони стали своєрідним лейтмотивом святкових заходів в 
Бахмутівській ЗОШ. Цьогоріч святкування для школярів проходило в чотири 
зміни – з урахуванням інтересів та вікових категорій були розроблені сценарії, 
підібрано ігри, конкурси та забавки. Щоб цікаво було всім!

27 грудня учні Штормівської ЗОШ по-
трапили в Новорічну казку. Ви запитаєте: 
«Яким чином?» А я відповім: «Завдячу-
ючи креативності, талантам, фантазії 
та уяві  самих дітей!» Учні змагались 
за головну нагороду - кришталевий че-
ревичок від Попелюшки. До речі, вона 
й  вела це свято. Вихід Діда Мороза та 
Снігуроньки запам’ятався та сподобався 
всім. Вони станцювали танок з 4 класом, 
це виглядало дуже весело та драйвово. 
Але Дід Мороз та Снігуронька прийш-
ли не самі, а з гостями. Разом з ними 
завітали Фіксики-другокласники, які 
теж зачарували веселим танком. Багато 
хто змагався за головний приз. Але тут 
з’явилися Солоха та Чорт, що викрали 
всі зірки й місяць та хотіли завадити Діду 
Морозу та Снігурці взяти участь у святі. 
Добра Фея не дозволила їм це зробити!

Пісня за піснею, танець за танцем 
учні показували глядачам свої таланти. А 
перемогла в конкурсі та отримала криш-
талевий черевичок Масловська Маша з  
піснею «Тік-так». Інші учасники зовсім 
не засмутилися, бо отримали величезне 

задоволення від яскравого свята, хоч усі 
були гідні перемоги.

Наприкінці свята дошкільнята та учні 
молодших класів станцювали танок з 
Дідом Морозом та Снігуркою, водили хо-
роводи, після чого всі отримали від них 
солодощі. З найкращими   привітаннями 
з новорічними святами, побажаннями 
щастя, здоров’я, успіхів, веселих канікул 
свято завершилося. Дуже добре, що всі 
поверталися зі свята задоволеними та з 
посмішками на обличчях.

А допомогли провести це незабутнє 
свято ПрАТ СВФ «Агротон» в особах 
регіонального керівника М. І. Бурима та 
керівника відділення «Штормове» С. В. 
Лахви. Величезна подяка їм за костюми 
Діда Мороза та Снігуроньки і солодкі по-
дарунки.  Щиро поздоровляємо  колектив 
ПрАТ СВФ «Агротон» з Новим роком та 
Різдвом Христовим  та зичимо здоров’я, 
наснаги, посмішок, злагоди  та миру!

Галина ОСТАПЕНКО, 
учениця 9 класу 

Штормівської ЗОШ.

 

Пусть мирным будет этот год
Для всех людей на свете.
Пусть счастье, радость принесет
Народам на планете.
Пусть светит солнце, дождь идет,
Хлеба чтоб колосились,
Пускай зерно рекой течет, 
Чтоб закрома ломились!
Чтоб были пенсии у нас 
Такие как в ЕС,
И чтоб платежки у людей
Не вызывали стресс!
Не иностранный господин
Или деляга-барин,
Чтоб украинский наш народ
Был на земле хозяин.
Так будьте дальше счастливы, богаты,
Любите Родину, семью!
Я в Новый год со всеми вместе
Бокал шампанского налью.

В. ЛАХРИНА, Новоайдар.

Скоро наступит Новый год.
Он стучится у ворот,
Рады взрослые и ребята:
К нам пришла зима,
Укрыла снегом белым
Улицы, деревья и дома.

Ранним утром, там за горою-горкой,
Просыпается и поет на Солнце звонко,
Танцуют ребятишки, зверушки, птички,
Ведь у солнца длинные реснички
Теплом своим всех согревает,
Никого не обижает.

Тучка по небу ходила,
На плечах ведро носила.
Вдруг споткнулась и упала,
Нас с тобою искупала.

Н. КУДИНОВА, 
с. Бахмутовка.
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Спочатку малечу привітав солодки-
ми подарунками керівник СФГ «Ай-
дар-Овощ» Олексій  Леонідович Павлов. 
«Щиро дякуємо О.Л. Павлову за увагу до 
наших дітей та онуків, за чудові солодкі 
подарунки. Це для них – справжня казка. 
Дякуємо!», - висловили подяку дорослі 
мешканці с. Айдар-Миколаївка.

А напередодні Нового року для хлоп-
ців та дівчат в сільському клубі (дирек-

тор Т. Рябоконь) організували справжню 
казку. Діти брали найактивнішу участь в 
конкурсах, водили хороводи, розгадува-
ли загадки.

А скільки задоволення принесло їм 
спілкування з казковими персонажами! 
Ще б пак, вони ж просто чарівні!

В образ Діда Мороза вдало перевті-
лився Роман Литвиненко. Снігуронькою 
виступила Юлія Крохмальова. Відмінно 
з роллю Цаци впоралась Ірина Прошкі-

на. А яка ж мила Лахудрочка вийшла у 
виконанні Тетяни Рябоконь!

Символ року, що минув, поросят-
ко Жоріка виконала Тетяна Болдінова, 
а символом року, що прийшов, Миш-
кою-Піпікалкою стала Даша Ярова. Всі 
артисти були просто «вау»!  На свято зі-
бралося багато дітей, які це оцінили. 

А ще діти отримали приємні сюр- 
призи: подарунки від селищного голови 
Ігоря Шопіна і солодкий стіл з тортами 
та смачненьким соком від Олексія Пав-
лова. До того ж, О.Л. Павлов організував 
підвезення дітлахів до місця проведення 
святкування. Щира їм за це подяка від 
всіх айдар-миколаївців.

«Не можемо не похвалитися й по-
дарунком, який отримали ми, дорослі, 
працівники клубу та учасники художньої 
самодіяльності. Це кондиціонер. Завдяки 
йому ми змогли обігріти приміщення, 
щоб провести свято в теплі та комфор-
ті. Дякуємо районній раді, фінансовому 
управлінню,  відділу культури за такий 
чудовий новорічний подарунок», - го-
ворить директор Айдар-Миколаївського 
клубу Тетяна Рябоконь.

Так, отримувати подарунки, як і дару-
вати – це дуже приємно. Тож нехай таких 
чудових сюрпризів буде якомога більше 
у нашому житті.

М. ТИХОНОВА.

Від  Новоайдарщини за 
більярдний стіл стали Володи-
мир Корнєєв, Анатолій Глай-
борода, Віталій Іванов, Олек-
сандр Копанєв, Олександр 
Грачов (Новоайдар), Михай-
ло Бережний та Євген Декін з                                           
с. Михайлівка.  Сватово пред-
ставляв Олег Сатфутдінов, 
Білолуцьк - Володимир Богати-
рьов,  від Новобілої грав Воло-
димир Онішко, з села Ганусівка 
– Михайло Сиров, Володимир 
Шевченко.

Боротьба точилася запекла та 
цікава. Всі отримали велике за-
доволення від гри та боротьби: і 
гравці, і глядачі.

Тож місця розподілилися на-
ступним чином: перше місце 
посів Михайло Сиров. На дру-
гому опинився Володимир 
Онішко, на третьому – Володи-
мир Корнєєв.

Дякую колегам за чудову гру! 
Впевнений, вона стала гарним 
новорічним подарунком для 
всіх нас, принісши і радість 
спілкування, і захоплення від 
гри. Сподіваюсь, ми будемо 
продовжувати та підтримувати 
нашу традицію й в новому 
році. До наступних більярдних 
зустрічей.

В. КОРНЄЄВ, 
призер турніру.

Неймовірну святкову атмос-
феру створили напередодні 
Нового року та Різдва в 
Бахмутівському сільському Бу-
динку культури (директор О. П. 
Мазко) низкою яскравих заходів. 
Як раз 31 грудня тут було прове-
дено видовищний та незабутній 
конкурс «Міс Снігуронька».

Участь в ньому взяли пять 
чарівних, гарних та таланови-
тих дівчат: Альона Пєрєвєрзєва, 
Анастасія Бикова, Вікторія 
Ткаченко, Вікторія Боброва та 
Анастасія Пєрєвєрзєва. Немає 
жодних сумнівів: всі конкур-
сантки гідні перемоги, адже всі 
просто гарні дівчата та яскраві 
особистості. Та все ж за титул їм 
довелось позмагатись.

Перед початком за-
ходу всіх привітала 
Бахмутівський сіль-
ський голова Тетяна 
Щурова.

В  першому 
конкурсі, який мав на-
зву «Візитна картка», 
дівчата мали предста-
вити себе. Вдалося 
їм це добре. Захват 
глядачів викликав 
конкурс талантів. Так, 
виявляється, дівчата, 
яких бахмутівці звик-
ли бачити щодня, коли 
ті поспішають до шко-
ли чи додому, мають 
безліч непересічних 
талантів, здатних ви-
кликати щире захо-
плення. 

Так, всі знають, що, 
наприклад, Оленка 
Пєрєвєрзєва пише каз-
ки, танцює. Але цього 
дня її талант засяяв 
ще більше, а танок у її 
виконанні не залишив 
байдужим нікого. 

Настя Пєрєвєрзєва 

теж вирішила показати танок. 
Всім він дуже сподобався, і На-
стя відмінно впоралася із за-
вданням.

Дуже гарно танцюють інші 
учасниці – Віка Ткаченко та 
Настя Бикова. Але на конкурсі 
вони заспівали своїх улюблених 
пісень. І, знаєте, дуже вдало. 

Відмінним почуттям гумору 
та безперечним артистизмом 
підкорила глядачів Вікторія Бо-
брова. Її гумористична пародія 
всім прийшлася до душі.

Наступним був «Конкурс 
з глядачами». Дівчата вда-
ло провели ігри із своїми 
вболівальниками, подарувавши 
купу позитиву.

Завершив конкурсну програ-
му показ-дефіле у бальних сук-
нях. Які ж чарівні конкурсант-
ки! Просто погляду не відвести! 
Як обрати серед них найкра-
щу?! Важко прийшлося членам 
журі Миколі Голубову, Тетяні 
Щуровій та Анатолію Цьомко. 
Тож вони вирішили, що кожна 
дівчина заслуговую на свій ти-
тул.

Гучними оплесками глядачі 
привітали «Міс Красуню» 
Анастасію Пєрєвєрзєву, «Міс 
Чарівність» Олену Пєрєвєрзєву, 
«Міс Ідеал» Анастасію Бикову 
та Вікторію Боброву та «Міс 
Снігуроньку» Вікторію Ткачен-
ко! Молодці, дівчата! 

Та на цьому святку-
вання не закінчилось. 
Тут були й хороводи, 
які організував Мико-
ла Голубов, і концерт 
за участі колективів 
«Горлиця» та «На-
дежда», солістів. 
Окрема подяка чудо-
вим ведучим Костян-
тину Фельському та 
Світлані Цьомко

І, звичайно, 
організатори та 
учасники святкових 
заходів висловлюють 
подяку спонсорам: ЧП 
«Альянс-М», ЧП Мак-
сюта, ЧП Лєонтьєв, 
магазинам «Теремок» 
та «Журавка».

Цікаву молодіжну 
програму з конкур-
сами та дискотекою 
було проведено в СБК 
на Різдво.

З Новим роком! Не-
хай чарівна добра каз-
ка завжди буде у вашо-
му житті!

М. ТИХОНОВА.

 
 

До Нового року та Різдва Христового в кафе «Піраміда» 
за сприяння комунальної установи «Спорт для всіх» та 
районної споживчої спілки проведено новорічний  більярдний 
турнір, в якому взяли участь представники Новоайдарського 
району та гості з Новопсковщини та Сватіщини.

Так, багато неймовірних подарунків отримали айдар-миколаївські дітлахи до 
Дня Святого Миколая та Нового року.

 

«Міс Снігуронька» Вікторія Ткаченко 
з «Міс Ідеал» Вікторією Бобровою
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З 1 січня 2020 року в Україні 
вступили в силу нові штрафні 
санкції для водіїв, які керують 
транспортними засобами в ста-
ні алкогольного, наркотичного 
або інших видів сп'яніння. Крім 
того, якщо нетверезий водій 
«попадається» правоохорон-
цям, то йому загрожує штраф 
від 17 до 34 тисяч гривень і 
позбавлення прав строком до 3 
років. Повторне правопорушен-
ня загрожує водієві штрафом в 
розмірі 51 тисячі гривень.

Відзначається, що стан сп'я-
ніння вважатиметься кримі-
нальним правопорушенням з 
спрощеним досудовим розслі-
дуванням.

Якщо п'яний водій чинить 
опір або намагається втекти, 
його можуть затримати на 72 

години.
Також, якщо нетверезий чо-

ловік намагається завдати шко-
ди собі чи оточуючим, він може 
бути затриманий на 24 години.

Протягом січня-липня 2019 
року в Україні в дорожньо-тран-
спортних пригодах загинуло 
1688 чоловік. Тобто в середньо-
му щодня гине 8 осіб, кожні три 
години - одна людина.

Статистику по ДТП опри-
люднив Департамент патруль-
ної поліції Нацполіціі.

За 2019 рік в Україні відбу-
лося 86,7 тисяч аварій. Тобто 
в середньому щодня - 409, або 
ж одне ДТП кожні 3-4 хвилини. 
Дану статистику оприлюднив 
департамент патрульної поліції 
України.

jizn.info

Вступил в силу законопро-
ект, согласно которому увели-
чивается количество трудового 
стажа, чтобы получить мини-
мальную пенсию по возрасту.

Согласно нововведению, 
если не хватает трудового ста-
жа, то выйти на пенсию, мож-
но будет не в 60 лет, а 63 или 
даже 65 лет. Чтобы получить 
необходимые годы стажа, мож-
но внести в Пенсионный фонд 
сумму выплат, которые обычно 
вычисляют из зарплаты за необ-
ходимый период. Например, за 

месяц стажа при минимальном 
страховом взносе необходимо 
заплатить 2078,12 грн. Таким 
образом, чтобы купить год 
стажа, необходимо выплатить 
в Пенсионный фонд 24937,44 
грн.

Стоит отметить, что 2020 
год последний, когда женщины 
смогут выйти на пенсию рань-
ше, чем в 60 лет. Уже с 2021 
года женщины будут выходить 
на пенсию одновременно с 
мужчинами.

hyser.com.ua

 

 
 

З 15 січня розпочинається ре-
єстрація на сертифікацію педа-
гогічних працівників

Метою сертифікації є вияв-
лення та заохочення педагогіч-
них працівників з високим рів-
нем майстерності, які володіють 
методиками компетентнісного 
навчання і новими освітніми 
технологіями та сприяють їх по-
ширенню.

Педагогічні працівники бе-
руть участь у сертифікації ви-
ключно на добровільних засадах 
і можуть відмовитися від участі 

на будь-якому її етапі.
Сертифікація складається з 

трьох етапів:
1) незалежного тестування 

учасників сертифікації;
2) самооцінювання учасника-

ми сертифікації власної педаго-
гічної майстерності;

3) вивчення практичного дос-
віду роботи учасників сертифі-
кації.

У 2020 році в сертифікації 
зможуть взяти участь до двох 
тисяч вчителів початкових кла-
сів.

Щоб охопити всі регіони 
України, Міністерство освіти і 
науки визначило максимальний 
обсяг заяв, які можуть бути по-
дані від кожної з областей на 
пропорційних засадах (залежно 
від наявної кількості вчителів 
початкової школи).

Реєстрація для проходження 
сертифікації триватиме з 15 до 
31 січня включно.

За інформацією 
Українського центру 

оцінювання якості освіти.

Із вересня 2020 року всі се-
редні школи в Україні мають 
перейти на українську мову ви-
кладання. Це передбачає Закон 
України «Про освіту». Школи 
мов меншин, які належать до 
мов Європейського Союзу - з ве-

ресня 2023 року.
За даними МОН, у 2014—

2015 навчальному році їх було 
621, а в 2018—2019 — уже 194 
(із них приватних — 43). Най-
більше шкіл із російською мо-
вою викладання залишається 

в Харківській (66), Запорізькій 
(35), Одеській (34) та Дніпропе-
тровській областях (31). У Києві 
зараз працюють чотири росій-
ськомовні школи.

УНІАН.

У Виборчому Кодексі передба-
чена пропорційна система виборів 
народних депутатів України.

Право на участь у розподілі 
депутатських мандатів набувають 
партії, які набрали 5 і більше від-
сотків загальної кількості голосів 
виборців. Кандидатом у народні 
депутати може бути обраний гро-
мадянин України, який на день 
виборів досяг 21 року, має право 
голосу і проживає в Україні про-
тягом п’яти останніх перед днем 
виборів років. Особа вважається 
такою, що проживає в Україні, 
якщо її разовий виїзд за кордон у 
приватних справах не перевищу-
вав 90 днів, а строк перебування 
за межами України кожного річ-
ного періоду протягом останніх 
п’яти років перед днем голосуван-
ня на відповідних виборах не пере-
вищував 183 дні. 

Висування кандидатів у депута-
ти партіями розпочинається за 90 і 

закінчується за 79 днів до дня го-
лосування. Висування кандидатів 
у депутати партією, формування та 
затвердження загальнодержавного 
виборчого списку та регіональних 

виборчих списків здійснюються 
на її з’їзді (зборах, конференції) 
у порядку, встановленому стату-
том партії та цією статтею. Партія 
може висунути кандидатом у депу-
тати особу, яка є членом цієї партії, 

або безпартійну особу. Загально-
державний виборчий список партії 
повинен складатися не більш як із 
450 кандидатів у депутати. З числа 
кандидатів, включених до загаль-

нодержавного виборчого спис-
ку, партія формує і затверджує 
регіональні списки кандидатів у 
депутати у кожному виборчому 
регіоні. Регіональний виборчий 
список партії повинен включати 
не менше п’яти та не більше 17 
кандидатів. Кожен кандидат у 
депутати, включений до загаль-
нодержавного виборчого списку, 
також має бути включений до 
одного з регіональних виборчих 
списків, окрім 9 кандидатів у 
депутати, включеного до загаль-

нодержавного виборчого списку, 
а 9 кандидатів, в разі подолання 
партією 5 % бар'єру, проходять до 
парламенту автоматично.

УНІАН.

При покупке квартиры, дол-
ги предыдущих хозяев, о ко-
торых покупатели не знали, на 
сегодняшний день приходится 
выплачивать.

Однако, по решению Вер-
ховного суда, новые владельцы 
квартир не должны погашать 
долги, которые требуют со 
старых владельцев.

Покупатели жилых и ком-
мерческих помещений (офисы, 
складские помещения и т. д.) не 
должны отвечать за коммуналь-
ные долги предыдущих вла-
дельцев объекта недвижимости.

Об этом сообщили в 
разъяснении Большой пала-

ты Верховного суда по делу                                     
№ 757/45133/15-ц.

Согласно этому документу, 
облэнерго также не имеют пра-
ва отказать новым владельцам 
помещения в том, чтобы заклю-
чить договора на коммунальное 
обслуживание.

Отключать от услуги в одно-
стороннем порядке тоже запре-
щено.

В Верховном суде уточняют, 
что исключения из этого прави-
ла быть не должно.

Нового владельца объекта 
недвижимости должны подклю-
чить к коммунальным услугам 
по стандартным правилам.

 
 

За процесуального керівни-
цтва Новоайдарського відділу 
Сєвєродонецької  місцевої про-
куратури слідчими Новоайдар-
ського відділу поліції ГУНП в 
Луганській області 32-річному 
мешканцю м. Щастя Новоай-
дарського району повідомлено 
про підозру у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 115 
КК України, а саме у вбивстві, 
тобто умисному протиправ-
ному заподіянні смерті іншій 
особі.

Як встановлено досудовим 
слідством, мешканець м. Ща-
стя Новоайдарського району 
Луганської області 29 грудня 
2019 року перебував у кварти-
рі свого знайомого, вживаючи 
з ним алкогольні напої. Під час 
вживання алкоголю, в ході сло-
весного конфлікту, правопоруш-
ник схопив зі столу кухонний 
ніж, яким завдав декілька ударів 
в область стегна та гомілок по-
терпілого, який у цей час сидів 

на дивані, після чого втік з міс-
ця вчинення злочину. Внаслідок 
отриманих смертельних тілес-
них ушкоджень та пошкодження 
артерії потерпілий помер на міс-
ці через гостру крововтрату.

По гарячих слідах вбивцю за-
тримано, після чого прокурором 
Новоайдарського відділу місце-
вої прокуратури погоджено по-
відомлення про підозру вбивці 
за ч. 1 ст. 115 Кримінального 

кодексу України та клопотан-
ня слідчому судді про обрання 
обвинувачуваному запобіжного 
заходу у вигляді тримання під 
вартою.

Під час обрання запобіжно-
го заходу в суді, прокурором 
доведено ризики, які дають 
підстави для попереднього 
ув’язнення вказаної особи, у 
зв’язку з чим підозрюваному 
обрано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою без 
можливості внесення застави.

Досудове розслідування у 
кримінальному провадженні 
триває.

Довідково: санкція ч. 1       
ст. 115 КК України передба-
чає покарання у вигляді поз-

бавлення волі на строк від 7 до 
15 років.

О. СКРИПНИК, прокурор 
Новоайдарського відділу 

Сєвєродонецької 
місцевої прокуратури.
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В Министерстве юстиции 
Украины напомнили, что в 2020 
году в связи с увеличением про-
житочного минимума повыша-
ется и размер алиментов.

Так, для детей до 6 лет про-
житочный минимум составляет 
1779 грн, а для детей в возрасте 
от 6 до 18 лет – 2218 грн. Таким 
образом, минимальный гаран-

тированный размер алиментов 
составит:

- для детей до 6 лет – 889,5 
грн;

- для детей в возрасте от 6 до 
18 лет – 1109 грн.

В Минюсте добавили, что, 
как и ранее, максимальный 
размер алиментов, который мо-
жет быть взыскан по решению 

суда, составляет 10 прожиточ-
ных минимумов на ребенка со-
ответствующего возраста.

На начало 2020 года око-
ло 120 тысячам лиц огра-
ничен выезд за пределы 
Украины в связи с неуплатой                                                      
алиментов.

real-vin.com

У Мінсоцполітики детально 
пояснили українцям, як при-
значатимуть житлові субсидії 
домогосподарствам, члени яких 
зареєстровані за різними адре-
сами.

Житлова субсидія призна-
чається виходячи з кількості 
зареєстрованих у будинку осіб 
і розраховується на всіх членів 
домогосподарства. Про це ска-
зано у Положенні Кабінету Мі-
ністрів № 848. 

Тобто, якщо чоловік про-
писаний у одній квартирі, 
а дружина в другій, то суб-
сидія розраховується все                                              

одно на них двох.
"При призначенні житлової 

субсидії враховуються також 
доходи членів сім'ї особи зі 
складу домогосподарства в разі, 
коли адреса їх зареєстрованого 
(фактичного) місця проживання 
відрізняються від адреси домо-
господарства", -  зазначається у 
повідомленні.

Разом з тим, соціальні норми 
житла та соціальні нормативи 
користування житлово-кому-
нальними послугами за адре-
сою домогосподарства на таких 
осіб не розраховують.

mig.com.ua

 
Кабінет Міністрів схвалив 

фіксовану на весь опалюваль-
ний сезон гарантовану ціну на 
газ для населення на рівні 8 тис. 
грн/1 тис. куб. м.

«Кожен українець від сьогод-
ні може підключитися до спеці-
альної програми «Гарантована 

ціна на газ». Це означає, що ціна 
на газ у платіжках буде на рівні 
8 грн за куб. м протягом всього 
опалювального періоду», – пові-
домив прем’єр-міністр Олексій 
Гончаруку своєму Телеграм-ка-
налі.

«Це рекордно низька вартість 

для опалювального сезону за 
останні два роки», – зазначив 
він.

Водночас зараз українці ку-
пують газ за суму майже 7 тис. 
грн/1 тис. куб. м.

mig.com.ua

Найбільше обіцянок серед 
членів Кабміну дав Прем’єр-мі-
ністр України Олексій Гонча-
рук. Багато з них стосувалися 
медичної сфери. У листопаді 
2019 року під час брифінгу за 
підсумками засідання уряду 
Гончарук пообіцяв, що меди-
ки будуть вчасно отримувати       
зарплату.

Презентуючи проєкт бюдже-
ту на 2020 рік, Гончарук дав 
одразу кілька обіцянок, зокрема, 
що протягом року буде відкрито 
25 нових відділень швидкої до-
помоги та закуплено 470 карет 
«швидкої».

Тоді ж Гончарук заявив, що 
уряд планує в 2020 році створи-
ти центри реабілітації ветеранів 
та розширити програму «До-
ступні ліки» більше ніж утричі.

Щодо розвитку інфраструк-
тури, то великі плани у прем’єра 
щодо створення доріг у країні. 
«Наступного року ми плануємо 
побудувати понад 2 тисячі доріг 
державного значення і приблиз-
но таку ж кількість місцевого», 
– заявив він в одному з ефірів. У 
2020 році Гончарук обіцяє про-
вести тотальну цифровізацію 
країни. Також він обіцяв ство-
рити нову електронну кадастро-
ву карту.

Віце-прем'єр-міністр Ми-
хайло Федоров  обіцяв на по-
чатку 2020 року запустити 
онлайн-платформу з цифрові-
зації.

З 1 жовтня 2020 року в Украї-
ні має запрацювати земельний 
ринок. Принаймні це передба-
чає програма діяльності уряду. 
Міністр розвитку економіки, 

торгівлі та сільського госпо-
дарства Тимофій Милованов 
має забезпечити виконання 
зобов’язання з програми уря-
ду про те, що до 
кінця 2020 року              
100 % відомостей 
про земельні ді-
лянки буде внесено 
до Державного зе-
мельного кадастру.

Міністр соці-
альної політики 
Юлія Соколовська 
пообіцяла, що на 
початку 2020 року 
буде створено Єди-
ний державний 
реєстр випадків 
домашнього на-
сильства та насиль-
ства за ознакою 
статі, а також запрацює цілодо-
бовий call-центр з питань про-
тидії торгівлі людьми, запобі-
гання домашньому насильству.

Реформу вторинної ланки 
медицини планують запустити 
у 2020 році. Таку обіцянку в од-
ному з інтерв’ю дала Міністр 
охорони здоров’я Зоряна Ска-

лецька, додавши, що згідно з 
планами бюджету розпочати пе-
ретворення на «вторинці» зби-
раються з квітня. 

Також Скалецька пообіцяла, 
що в квітні має стартувати про-
грама медичних гарантій.

Серед обіцянок Міністра охо-
рони здоров’я є намір у другій 
половини наступного року пе-
редати інсуліни на реімбурса-
цію, а також затвердити меха-
нізми створення й застосування 

клінічних настанов.
Міністр фінансів Оксана 

Маркарова пообіцяла влітку 
2020 року представити держбю-

джет на 3 роки. 
«2020 рік стане 
роком повного 
запровадження 
трирічного бю-
джетування в 
Україні. До се-
редини літа на-
ступного року 
ви побачите наш 
бюджет на три 
роки. Це допо-
може самому 
бізнесу плану-
вати наперед», 
– зазначила Мар-
карова. Також 
у 2020 році за 

обіцянкою міністра має запра-
цювати Агентство з управління 
держборгом.

Багато планів на рік у Міні-
стра оборони Андрія Загород-
нюка. Він обіцяв у 2020 році 
перевести керівництво ЗСУ на 
стандарти НАТО. «Організацій-
ний блок досить легко виріши-

ти, тобто структура, розподіл 
повноважень, демократичний 
контроль. Цей структурний пе-
рехід на рівні керівництва ми 
плануємо здійснити в наступ-
ному році», – сказав міністр у 
вересні 2019 року.

Також у 2020 році Загород-
нюк обіцяв завершити аудит 
всіх оборонних контрактів, змі-
нити Статут Сухопутних військ 
та представити дорожню карту 
розвитку територіальної оборо-
ни та зменшення чисельності 
строковиків.

Міністр освіти і науки Ган-
на Новосад пообіцяла взимку 
2020 року підписати зі Світовим 
банком угоду щодо реалізації 
проєкту запуску старшої про-
фільної школи. «Запуск старшої 
профільної школи буде великою 
інвестицією, на яку потрібні 
чималі кошти – на капітальні 
ремонти й нове освітнє середо-
вище, на глибоку перепідготов-
ку вчителів. Саме тому над цим 
проєктом ми працюватимемо зі 
Світовим банком. Угоду плану-
ємо підписати вже взимку 2020 
року», – повідомила Новосад.

До лютого 2020 року сигнал 
україномовних каналів має по-
крити 80 відсотків окупованих 
територій. Таку обіцянку дав 
Міністр культури, молоді та 
спорту України Володимир 
Бородянський.

До липня 2020 року Міністр 
юстиції України Денис Ма-
люська пообіцяв реалізувати 
план щодо захисту прав власно-
сті.

slovoidilo.ua

 
 

До нового року Кабмін Гончарука працював чотири місяці, і за цей час члени уряду дали 552 
обіцянки. Серед них багато зобов’язань з програми уряду, розрахованих на всю каденцію, є й амбітні 
плани, озвучені самими міністрами. Тож, які обіцянки на 2020 рік дали прем’єр та міністри 
Кабміну?

Статистика свідчить, що одні-
єю з основних причин виникнен-
ня пожеж в побуті є неуважність 
людини: залишені під напругою 
праски або інші побутові електро-
прилади, кинуті недопалки, пору-
шення техніки пожежної безпеки, 
використання вогню будь-якого 
типу (свічки, смолоскипи). До 
пожежі можуть привести дефекти 
електричних установок; недбале і 
невміле використання електропри-
ладів; використання саморобних 
електрообігрівачів, самозаймання 
телевізора, перевантаження елек-
тромережі (включення багатьох 
приладів в одну розетку), невміло 
(неправильно) виконана електро-

проводка, використання само-
робних запобіжників ("жучків"). 
Необхідно дотримуватись правил 
експлуатації газової плити. У разі 
витоку газу потрібно терміново 
провітрити приміщення. В цьому 
випадку не можна палити, запалю-
вати сірники, користуватися вими-
качем електроприладів. На жаль, 
третина загиблих на пожежах лю-
дей – діти та люди похилого віку. 
Потрапивши в біду, вони не завж-
ди можуть допомогти собі самі і 
стають жертвами. Тут можна ска-
зати тільки одне: бережіть дітей та 
людей похилого віку! Піклуйтеся 
про них, прагніть зробити їх побут 
максимально безпечним.

1. Широко розкиньте руки 
по краях льодового пролому та 
утримуйтесь від занурення з го-
ловою.

2. Намагайтеся, не обламую-
чи краю пролому, без різких ру-
хів вибратися на лід, наповзаю-
чи грудьми і по черзі витягаючи 
на поверхню ноги.

3. Вибравшись із льодового 
пролому, відкотиться, а потім 
повзіть у той бік, звідки ви при-
йшли і де міцність льоду, таким 
чином, перевірена. Будьте обе-
режні до самого берега, а там не 

зупиняйтеся, поки не опинитеся 
в теплі.

4. Якщо на ваших очах на 
льоду провалилася людина, не-
гайно сповістіть їй, що йдете на 
допомогу. Візьміть лижі, дошку, 
фанеру (це збільшить площину 
опори) і повзіть на них, широ-
ко розкидаючи при цьому руки. 
До самого краю ополонки не 
підповзайте. Ремені, шарфи, до-
шка, жердина, санки або лижі 
допоможуть врятувати людину. 
Кидати їх потрібно з відстані 
3–4 м.

5. Якщо ви не один, тоді, 
узявши один одного за ноги, ля-
гайте на лід ланцюжком і рухай-
теся до пролому.

6. Подавши постраждалому 
підручний засіб порятунку, ви-
тягайте його на лід і повзіть з 
небезпечної зони. Потерпілого 
укрийте від вітру і якнайшвид-
ше доставте в тепле місце, розі-
тріть, переодягніть в сухий одяг 
і напоїть чаєм.

Пам’ятайте – виру-
шати на водойми по-
одинці небезпечно!
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- Древние римляне чистили зубы 
высушенными и измельченными мозга-
ми мышей вместо зубной пасты.

- Человеческий мозг не обрабатывает 
даже 10 % поступающей в него инфор-
мации.

- Когда эскимосские дети болеют про-
студой, их матери высасывают сопли гу-
бами прямо из их носа.

- 50 % бутилированной воды в мире на 
самом деле обычная вода из под крана, 
подвергнутая фильтрации.

- На письменном столе, в раковине на 
кухне, тележке в супермаркет, на корпу-
се смартфона, на ресторанных меню и 
на денежных купюрах больше бактерий, 
чем в вашем домашнем унитазе.

- Ваши ступни выделяют около 20 ли-
тров пота за год.

- Палеонтологи подсчитали, что за 
всю историю Земли окаменел только 1 % 
от всего живого.

- Химического элемента уран на Зем-
ле в 500 раз больше, чем золота.

- Самки растительной тли могут ро-
жать самок тли, уже беременных други-
ми самками тли.

- Каждые 5 секунд средне-
статистический человек в мире                                                            
зарабатывает $ 0,001.

- Количество мусора, которое еже-

годно сбрасывается и сливается в моря, 
океаны в мире, в три раза превышает вес 
рыбы, которую там вылавливают.

- Зубы — единствен-
ный орган в человеческом 
теле, лишенный способ-
ности к самовосстановле-
нию

- В Антарктическом ле-
дяном щите содержится 
около 61 % всей пресной 
воды на Земле, что экви-
валентно 70 м уровня Ми-
рового океана. Средняя толщина льда в 
Антарктике 1,6 км, а максимальная до-
стигает 4,8 км.

- Только 18 стран в мире богаче Билла 

Гейтса.
- В Каламе, городе в пустыне Атакама 

в Чили, никогда не было дождей.
- В любой момент вре-

мени в атмосфере Земли 
происходит 1800 гроз.

- Эрозия у основания 
Ниагарского водопада 
привела к тому, что водо-
пад отступил примерно 
на 11 километров за по-
следние 10 тыс. лет.

- Ножницы изобрел Ле-
онардо да Винчи.

- Ураган третьей категории за десять 
минут высвобождает больше энергии, 
чем все ядерное оружие мира.

- Библиотека в Университете Индианы 
уходит под землю более чем на 2,5 см в 
год. При планировке здания, инженеры 
не учитывали вес всех книг, которые бу-
дут там храниться.

- В полном баке реактивного двигате-
ля достаточно топлива, чтобы объехать 
весь мир на среднем автомобиле четыре 
раза.

- Зажигалка была изобретена раньше 
спичек.

- Антарктида — единственный конти-
нент, где нет рептилий и змей.

- Молния поражает Землю 100 раз в 
каждую секунду.

- Кетчуп покидает бутылку со ско-
ростью 40 километров в год.

- Токсичные домашние растения еже-
годно являются более распространен-
ной причиной отравления детей, чем 
бытовые химикаты.

- Согласно Книге Бытия, курица поя-
вилась раньше яйца.

- Отпечатки пальцев у эмбриона фор-
мируются на 3-м месяце после зачатия.

- 50 % силы, которая есть в ваших ру-
ках, содержатся в мизинце.

- Когда вы просыпаетесь, ваш мозг 
производит достаточно электричества, 
чтобы зажечь лампочку.

interesnosti.info

 
 

Знаете ли вы, что новые интересные факты в количестве 1000 штук расши-
ряют ваш кругозор в среднем на 30-40 %?! 

В сегодняшней подборке вас ожидает 40 фактов на самые разные темы - от 
безобидной истории и статистики, и до таких, которые просто повергнут вас 
в шок.

Свічка вагою 750 кілограмів. 
Висота гігантської української 
свічки 1,9 м, діаметр – 0,75 м, 
охоплення – 2,5 м, вага – 750 
кг. Велика свічка знаходиться у 
столичному музеї «Становлення 
української нації».

Масова дегустація кави. 31 
жовтня на центральній вулиці 
Одеси з 12:00 до 24:00 органі-
затори зробили 7884 кавових 
напої. За підрахунками, одесити 
випили майже півтисячі літрів 
кави.

Колекція мініатюрних віт-
рильників. Майстер мініатюр-
них моделей вітрильників у 
скляних пляшках з Волині Во-
лодимир Ящук створив понад 
200 різних моделей корабликів 
у скляних пляшках, виготов-
лених із понад 70 природних і 
штучних матеріалів з викорис-
танням 15-и видів унікальних 
авторських кріплень.

Найбільша в світі кар-
тина, написана маслом. На 
Співочому полі в Києві в рам-
ках Дня культури Палестини 
в Україні була представлена 
найбільша в світі картина, на-
писана маслом. Автор картини 
– палестинець Джамал Бадван, 
який 20 років живе в Україні. 
У центрі картини, що отрима-
ла назву «В безлічі – один», 
зображені голуб і три церкви: 
мечеть, християнський собор і 
синагога. Внизу і з боків – сю-
жети з Біблії. Розміри полотна 
– 20,2 на 15,5 метрів. Загальна 
площа – 310 кв. м.

Ла-Манш за 18 годин. Укра-
їнський паралімпієць та ре-
кордсмен Олег Іваненко, який 
після отриманої ще в юності 
травми змушений пересуватися 
виключно на інвалідному візку, 
встановив світовий рекорд. Він 
проплив 62 кілометри Ла-Ман-
шем за 18 годин.

Навколосвітня подорож. 
Українець Артемій Сурін завер-
шив навколосвітню подорож 21 
липня в Одесі. Він перший серед 

наших громадян, хто побував на 
всіх 6 континентах, в 40 країнах, 
перетнув усі меридіани Землі та 
двічі екватор в обох напрямках 
– північ-південь і південь-пів-
ніч, і жодного разу не вдався до 
авіаперельоту. Подорож тривала 
280 днів.

Найбільший стрибок на мо-
тоциклі. Стрибок здійснювався 
зі штучно побудованого земля-
ного трампліну висотою до 3 
метрів та висотою до 5 метрів 
через ґрунтову дорогу у при-
родний яр. Довжина рекордного 
стрибка –  53 метри.

Наймасовіше в Україні ви-
конання «Червоної рути». Ле-
гендарну пісню Володимира 
Івасюка у Чернівцях одночасно 
заспівали 3567 осіб.

Наймасовіший гопак. Вико-
навцями легендарного танцю 
стали студенти всіх факультетів 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди 
на чолі з учасниками Народно-
го ансамблю народного танцю 
«Зорицвіт». Загальна кількість 
танцюристів – 432 студенти. За-
гальна кількість учасників захо-
ду – понад 2000 осіб.

Акробатичний рекорд. Вось-
мирічний мелітополець Володя 
Головін виконував складний 

гімнастичний елемент— вихід у 
стойку на руках силою з зігну-
того положення. Цю складну 
вправу він виконав 101 раз, хоча 
у такому віці її роблять 20−25 
разів.

Шевченківські читання на 
Донеччині. Всі мешканці та гос-
ті Мангушського району у рам-
ках флеш-мобу «І буде правда 
на землі» одночасно читали тво-
ри Кобзаря. Загальна кількість 
учасників – 8053 особи. 

Герб міста з кексів. У 
Кам'янському зафіксовано но-
вий рекорд України – найбіль-

ший герб міста, викладений 
кексами. Розміри гербу – 5,4 
х 4,8 метри. Кількість кексів: 
2000.

Ультрамарафонець. Іван 
Єфанов – атлет, бігун, учасник 
марафонів та півмарафонів – 
пробіг з Одеси до Києва.  Він 
подолав 500 км вздовж україн-
ських доріг містами та селами 
протягом 11 днів.

Найбільша в Україні вер-
тура з картоплею та шквар-
ками. В місті Біляївка Одесь-
кої області було випечено 
найбільшу в Україні вертуру 
(рулет із начинкою) з картоп-
лею та шкварками вагою 50 кі-
лограмів та діаметром 2 метри.

Плаття за півмільйона 
доларів. Українська дизай- 

нерка Ірина Марчук створила 
найдорожче плаття в Україні. 
Його вартість – 500000 доларів 
США. Наряд, розшитий золо-
том найвищої проби, камін-
ням Swarovski та діамантами у 
109,35 карат. Кінцева вага плат-
тя – близько 60 кілограмів.

Безстрокова мирна акція. 
Перша в світовій історії без-
строкова мирна акція містян 
за створення сучасного архе-
ологічного музею у підземно-
му просторі Поштової площі в  
Києві – Центр Середньовічного 
Міста триває з 20 червня 2018 
року цілодобово по цей час.

miridei.com

 

Сірі, сині і блакитні
Люди з очима холодних ко-

льорів - сірого, блакитного і си-
нього - мають творчі здібності і 
надихаються навколишнім сві-
том. Їхні ідеї зазвичай сприйма-
ють позитивно, особливо люди 
з карими або зеленими очима. 
Людям з холодним кольором 
очей не варто показувати іншим 
свою невпевненість і сумніви, 
адже вони є авторитетом для 
оточення. 

Кращими компаньйонами для 
них є, як і вони, люди зі світли-
ми очима. Це імпульсивні люди, 
схильні до депресій. Їм не мож-
на нав'язувати комусь свої пла-
ни, здаватися, а за все в житті 
доводиться боротися. Невдачі 
вони сприймають близько до 
серця, але в будь-якому випадку 
повинні пробувати досягти успі-
ху в запланованій справі. Їхня 
завзятість буде винагороджена 
по заслугах. Досягти успіху їм 
допоможуть неординарні спосо-
би вирішення проблем.

Зеленоокі
Люди із зеленими очима праг-

нуть до гармонії з самим собою. 

Вони працьовиті і багато вимага-
ють від оточення. Якщо близькі 
відповідають їхнім ідеалам, зе-
леноокі люди зроблять все зара-
ди них. Це свого роду "лицарі". 
Друзі вважають їх надійними і 
вірними, а вороги ненавидять 
за твердість і непоступливість. 
Через нестачу дипломатичності 
вони не досягають висот. Крім 
того, вони не схильні до амбіцій. 
З зеленооких виходять надійні і 
вірні дружини і хороші батьки.

Карі очі
Кароокі чарівні і вміють по-

добатися оточенню. У гонитві 
за своєю зовнішньою красою 
іноді забувають про внутрішню. 
Дуже люблять себе і вважають, 
що оточення існує для виконан-
ня їх бажань і примх. Часто доля 
щедро обдаровує карооких. Їм 
не можна приймати небажані, 
навіть найдорожчі, подарунки. 
Вміють досягати поставлених 
цілей. У партнери вибирають 
собі тих, хто готовий йти на 
жертви заради них. Чекають від 
обранця постійних жертв. Не от-
римуючи бажаного, легко кида-
ють людей.

zdorovia.com.ua
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куплю

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

услуги

продам
Однокомнатную КВАРТИРУ 

в пгт. Новоайдар. 050-022-83-02.
ТРАКТОР ЮМЗ, ГАЗ-53, 

КУЛЬТИВАТОР КПЕ, ПРИ-
ЦЕП. 050-04-395-79.

ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ 
по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка. 
095-57-136-33.

ЕВРОКУБ. Доставка.              
066-712-79-15, 096-843-59-00.

ПОГУЛЯННУЮ ТЁЛКУ на 
молоко. 099-345-99-76.

МОЛОЧНОГО БЫЧКА.  
050-10-33-966.

СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг. 
066-31-32-595.

КРС: быков, коров, тёлок.                 
095-05-22-071, 095-900-82-92.

РАСПИЛОВКА ДРОВ. 066-143-66-51.

Изготовление, перетяжка, 
ремонт мягкой мебелИ

095-410-86-01, 067-640-64-14.

куплю кРУПНЫй РогАТЫй СкоТ 
и ДоРеЗ.

099-011-98-55. Роман.

УголЬ
Высокое качество. Доставка
066-928-50-36, 067-729-87-31

По горизонтали:

1. «Лошадиная» порция. 6. Движение 
пешком восвояси. 9. Арктический по-
водырь кораблей. 10. Случай поймать 
фортуну. 12. Самый первый донор на 
свете. 13. «Первая ступень» полигамии. 
16. Кинокомиссар-француз. 17. Бандит 
«секир-башка». 19. «Пузырь» выпи-
вох. 20. Нечто из ничего. 22. Лабиринт, 
«провалившийся под землю». 23. Чело-
век-кисель. 26. Телевизионная парочка. 
29. «Строевая» причёска. 30. Ближнево-
сточный мужчина. 31. Правительствен-
ная шишка. 32. Фруктово-ромовый 
«компот». 33. Первый, кого «жаба ду-
шила».

По вертикали:

1. Её можно продать, в неё можно 
плевать, но она всё равно иногда раду-
ется. 2. Шар-синоптик. 3. Время суток, 
упоительное в России. 4. Сын сохато-
го. 5. «Денежный мешок». 7. Сказоч-
ный антипод добра. 8. «Мыслящий» 
парламент. 11. Откручивание головы 
подчинённому. 12. «Коммуналка» для 
машин. 14. Выдвиженец электората. 15. 
Водный «шлагбаум». 18. Дрессиров-
ка строптивой. 21. Кто не обрадуется, 
если ему начнут возвращать долги? 24. 
Учреждение, помогающее посылать 
куда подальше. 25. Прятка для пехоты. 
26. Специалист по навешиванию лапши 
на уши. 27. Дуга в роли ворот. 28. Кув-
шин «в берете».

Дополните квадраты недостающими буквами, таким образом, чтобы слева-направо 
и сверху-вниз читались слова. Все слова должны быть разными.

Редакция продает календарь 
«Храмы Новоайдарщины». 

Цена - 85 гривень. Количество ограничено. 



Засновник і видавник: ТОВ «Вісник Новоайдарщини».
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Нашу дорогую, 
любимую, самую 
родную мамочку, 
жену, бабушку, 

свашеньку 
Татьяну 

Анатольевну 
КРАНЦЕВИЧ 
поздравляем 

с днем рождения!

Пусть будет прекрас-
ным мир вокруг тебя, 

пусть будет светлым и ра-
достным каждый день, пусть в 

жизни не будет уныния и печали, 
пусть в холодную погоду согревает тепло родных 
и дорогих сердец. 

Муж, дети, внуки, сваты.История 
праздника

Старый Новый год считает-
ся историческим феноменом, 
который появился в результате 
смены летоисчисления. 

Праздник отмечается преи-
мущественно в тех странах, где 
православная церковь продол-
жает пользоваться юлианским 
календарем, состоящим из 12 
месяцев, названия которых 
были связаны с явлениями при-
роды. До ХХ века календарь, 
по которому жила Украина, 
на 13 суток отставал от Ев-
ропы, давно перешедшей на                                     
григорианский календарь. 

Чтобы сократить этот разрыв, 
в 1918 году декретом Совета 
Народных Комиссаров был осу-
ществлен переход на григориан-
ский календарь – новый стиль, 
а 14 января – день Святого Ва-
силия оказался Старым Новым 
годом.

Традиции 
праздника

Украинцы на Старый Новый 
год щедро накрывают стол, глав-
ным блюдом которого является 
кутья. Праздничный стол очень 
похож на рождественский, но 
блюда уже не постные. На стол 
ставят колбасы, мясо, вареники, 
пироги, блины и многое другое.

На Старый Новый год за сто-
лом принято собираться всей 
семьей. Родственники просят 
друг у друга прощения за обиды 
и загадывают желания.

Традиционно в преддверии 
Старого Нового года также от-
мечается день Маланки (13 
января) и день Святого Васи-
лия (14 января). Эти праздники 
всегда сопровождались народ-
ными гуляниями, переодевани-
ями и гаданиями. 

Главными обрядами праздно-
вания остаются до сих пор ще-

дрование и вождение козы Ма-
ланки. С вечера и до самой ночи 
компании щедровальников хо-
дят по домам, поют обрядовые 
песни-щедривки, танцуют и 
шутят. Компанию сопровождает 
Коза Маланка.

Утром же 14 января в Украи-
не посевают (засевают). На 
Старый Новый год мальчики и 
молодые парни наполняют свои 
рукавицы зерном и засевают 
сначала в своем доме, затем в 
домах крестных родителей, род-
ственников и соседей. При этом 
засевальники желают счастья, 
достатка и урожая в новом году. 

Стоит отметить, что среди 
давних украинских обычаев на 
Старый Новый год стоит выде-
лить и сватание. Только 13 ян-
варя те молодые парни, которые 
ранее получили от любимой де-
вушки «гарбуза», могли повто-
рить попытку и снова послать в 
дом девушки сватов. 

Свататься на Маланки можно 
и впервые, ведь считается, что 
если согласиться на брак в Ще-
дрый вечер, то и жизнь молодой 
пары будет щедрой и радостной.

Приметы
- В Новый год нельзя давать 

деньги в долг, чтобы в течение 
года в них не было недостатка. 

- Чтобы хорошо одеваться 
круглый год, вечером 14 января 
для встречи Нового года нужно 
надеть хорошую новую одежду.

- В старину существовало 
убеждение: если проводить 
старый год и встретить новый 
как можно веселее, то он про-
йдет счастливо.

- Также считалось, что 14 
января первым в дом должен 
войти мужчина, тогда год вы-
дастся благополучным..

- Есть в канун Старого Ново-
го Года птицу или рыбу опасно 
– счастье улетит или уплывет из 
дома, а вот блюда из свинины 
разрешаются – она притягивает 

в дом счастье.
- Влюбленные пары стара-

ются узаконивать отношения 
именно на Старый Новый год, 
чтобы жизнь была щедрой на 
приятные события.

- Считалось, что в этот день 
нельзя произносить цифру «13», 
а также считать мелкие монеты. 
Говорят, счет монет принесет 
слезы на весь год.

Что нельзя делать 
на Старый Новый год

Каждый праздник сопровож-
дается определенными запре-
тами, поэтому и Старый Новый 
год не стал исключением. 

- Нельзя давать деньги посе-
вальщикам – с ними можно от-
дать благополучие в доме.

- Нельзя обижаться и быть 
злопамятным.

- В Старый Новый год нельзя 
давать в долг.

- Также плохой приметой 
считается решать важные фи-
нансовые вопросы.

- Не стоит выносить в этот 
вечер мусор.

Гадания 
на Старый Новый год

Есть несколько вариантов: 
- перед сном положите под по-
душку гребешок, при этом при-
говаривая: «Суженый мой ря-
женый, расчеши мне голову!». 
Тот, кто во сне будет чесать 
голову, тот и будет суженым. 
- возьмите бумажный лист и 
скомкайте его. 

Положите скомканный лист 
на дно перевернутой тарелки 
или блюдца и подожгите. По-
сле этого блюдце со сгоревшей 
бумагой поднесите к стене и ос-
торожно поворачивайте, пока на 
стене не обозначится какая-ли-
бо тень, по очертаниям которой 
и судят о ближайшем будущем.

Над банкой с крупой дер-
жат левую руку ладонью вниз. 
Сосредоточившись, нужно за-
дать интересующий вопрос. 
После этого возьмите из банки 
горсть крупы и высыпьте ее на 
стол, после чего пересчитайте 
количество зерен. Если число 
зерен четное, это означает поло-
жительный ответ — ДА, нечет-
ное число, означает отрицатель-
ный ответ — НЕТ.

 Наугад можно взять любую 
книгу и задать вопрос. После 
этого назвать номер страницы и 
номер строки на ней — то, что 
было в этом месте написано в 
книге, и служит ответом.

УНИАН.

Старый Новый год традиционно празднуют в ночь с 13 на 14 декабря, тогда же принято                           
и щедровать. Это необычный праздник и возник он в результате смены летоисчисления.

9 січня. День спокус. Події зале-
жать не від того, яким шляхом ви 
йдете, а від ваших реакцій на них. 
Дуже велика ймовірність усклад-
нення стосунків з близьким ото-
ченням.

10 січня. Гармонійний день. Все 
перебуває в рівновазі. Відчутний 
надлишок сил найкраще напра-
вити в творче русло або на фізич-
не навантаження, інакше енергія 
може знайти вихід в необдуманих 
вчинках і діях.

11 січня. День відчуття радо-
сті від буття, набуття внутріш-
ньої свободи. Ідеальний час для 
укладення шлюбу та сублімації 
статевої енергії.

12 січня. Досить несприятли-
вий день. Він пов’язаний з виник-
ненням несподіваних проблем, для 
вирішення яких потрібно прояви-
ти максимальну розважливість і 
стриманість.

13 січня. Критичний день. В 

ідеалі — залишатися вдома і не 
відвідувати людних місць. Най-
краще присвятити час моральному 
очищенню. Найнесприятливіший 
день для укладення шлюбу або ін-
ших партнерських угод.

 14 січня. Ідеальний день для 
різних практик, спрямованих на 
очищення і тренування сили духу. 
День кармічних відплат. Бажане 
усамітнення, оскільки перебуван-
ня в колективі загрожує конфлік-
тними ситуаціями.

 15 січня. День творчої та фі-
зичної активності. Корисна ко-
лективна робота, всілякі поїздки 
або подорожі. Корисні водні про-
цедури, повітряні ванни і будь-які 
фізичні вправи.

 16 січня. День гарний для 
осмислення життєвого досвіду і 
будівництва. Спілкування з парт-
нерами і товаришами по службі 
пройде в позитивному руслі.
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