
26 ЛИПНЯ 2019 р.
№ 39-40 (10279-10280)

За дорученням очільника області В. Комарницького  
з 15 липня працює спеціалізований автобус від КПВВ 

«Станиця Луганська» до зруйнованого мосту. 
Автобус призначений для перевезення літніх людей 

та осіб з інвалідністю. 
loga.gov.ua

1 млн 711 тис 698 мешканців 
Луганської області зареєстровано 
у Державному реєстрі виборців.

drv.gov.ua
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День Хрещення 
Київської Русі - України

Шановні земляки!

Від імені Новоайдарської районної державної адміністрації 
та Новоайдарської районної ради прийміть щирі вітання з 
нагоди свята – Дня Хрещення Київської Русі – України.

Прийняття Київською Руссю християнства – епохаль-
на подія, яка визначила хід розвитку не лише релігії, але й 
історії та культури багатьох країн та народів на століття впе-
ред. Вибір, який зробив у 988 році святий рівноапостольний 
князь Володимир, мав справжній цивілізаційний характер.

Християнство для українства стало духовним фундамен-
том, життєдайною силою, яка допомагала вистояти в скрутні 
часи. Віра, надія, любов, родина, милосердя – християнські 
цінності,  котрі й сьогодні нас укріплюють та надихають.

Саме віра залишається запорукою моралі та злагоди у 
суспільстві. Нехай віра в Україну об’єднає нас та надасть 
сили рухатися далі на шляху до процвітання Новоайдарсь-
кого району та рідної Батьківщини!

Голова районної           Голова районної
держадміністрації        ради
В. В. СерГієнКо.         В. В. МАКоГон.

 День працівників торгівлі
Шановні працівники торгівлі!

Новоайдарська районна державна адмі-
ністрація та районна рада вітають вас з професійним свя-
том – Днем працівників торгівлі.

Щоденно ви задовольняєте повсякденні потреби 
мешканців нашого району. Від чіткої, організованої 
та ефективної роботи закладів торгівлі, вашого 
професіоналізму, тактовності і чуйності залежить настрій 
і самопочуття людей.

Впевнені, що ви і надалі сприятимете зміцненню 
економічного потенціалу нашого краю, підвищенню рівня 
обслуговування населення та насиченню споживчого рин-
ку високоякісними товарами.

Бажаємо вам, шановні працівники торгівлі, миру, міцного 
здоров’я, щастя, комерційного успіху, ділової ініціативи, 
стабільності і впевненості у завтрашньому дні!

З повагою та найкращими побажаннями

Голова районної           Голова районної
держадміністрації        ради
В. В. СерГієнКо.        В. В. МАКоГон.

 

Стоимость подписки на месяц - 30 грн.
Также каждую пятницу вы можете 

купить свежий номер газеты в редакции. 
Цена - 5 грн.

Оставайтесь с нами! Мы ценим вашу 
поддержку!
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У Громадській організації 
«Комітет виборців України» 
(КВУ) оцінюють голосування 
на позачергових виборах на-
родних депутатів, що відбулося 
напередодні, як таке, що загалом 
відповідає вимогам українського 
законодавства та міжнародних 
стандартів.

«За оцінками КВУ, вибори було 
проведено відповідно до вимог 
українського законодавства та 
міжнародних стандартів. Якщо 
говорити про кількість і мас-
штаби порушень виборчого за-
конодавства, то у нас є підстави 
стверджувати, що вони співмірні 
з попередніми парламентськими 
виборами 2014 року», - заявив ге-
неральний директор КВУ Олексій 
Кошель на брифінгу 22 липня.

ua.interfax.com.ua

Найбільше своїх голосів 
діаспора віддала політичній партії 
«Європейська Солідарність» – 
29,55 %. Другою в рейтингу опи-
нилася партія «Слуга народу», 
яка набрала 28,13 %, а за нею 
«Голос» – 19,67 %. В п’ятірку 
також увійшли «Партія Шарія»            
(4,41 %) та Всеукраїнське об’-
єднання «Свобода» (4,25 %). 
Взагалі було облаштовано 102 за-
кордонних виборчих дільниці.

На антарктичній станції 

«Академік Вернадський» за 
партію «Голос» проголосувало 
найбільше людей – 5 полярників. 
За «Слугу народу» віддали го-
лоси четверо полярників, за 
«Європейську Солідарність» – 
двоє.

Такі результати виборів у цьо-
му окрузі, отримані за результа-
тами обробки 100 % протоколів. 
Їх оприлюднено на офіційному 
сайті Центральної виборчої 
комісії.

У Верховній Раді IX скликання не 
буде цілої низки знакових політиків. 
Про це свідчать попередні резуль-
тати підрахунків голосів у мажо-
ритарних виборчих округах. Так, 
у 94-му виборчому окрузі не зміг 
вибороти перемогу Ігор Кононенко, 
а в окрузі № 64 — скандальний де-
путат Сергій Пашинський, який був 
депутатом V, VI, VII и VIII скли-
кань.  Тетяна Чорновол програла по 
мажоритарному округу № 27.

В Київських виборчих округах 
не отримують перемогу Сергій Ле-
щенко, Борислав Береза, Ігор Миро-
шниченко і Андрій Іллєнко.

У Харківській області безрезуль-
татно закінчилась спроба пробити-
ся в Раду братів Михайла та Дмитра 
Добкіних, а в Донецькій області 
(округ №  51) зазнала поразки Надія 
Савченко, яка отримала всього 8 
голосів.

Неочікуваною стала поразка на 
виборах в Житомирській області 

(округ №  65) екс-спікера ВР Во-
лодимира Литвина. Не проходить 
в Раду колишній Кіївський міський 
голова Олександр Омельченко. 

Не подолавши 5 %, за межа-
ми парламенту залишились Олег 
Ляшко, Микола Томенко, Володи-
мир Гройсман, Анатолій Грицен-
ко, В’ячеслав Кириленко, Павло 
Розенко, Лілія Гриневич, Андрій 
Садовий, Оксана Сироїд, Михайло                                 
Поплавський. 

Згідно попередніх результатів, у 
Раді дев’ятого скликання 323, тоб-
то ¾ депутатів – новачки. У нову 
Раду обрано 87 жінок, що складає       
20,52 % депутатів від фактичної 
кількості депутатів.

Найстарший депутат у ни-
нішньому парламенті – Юлій 
Іоффе, номер 12 за списком ОПЗЖ. 
Йому 78 років. Наймолодший депу-
тат – Святослав Юраш, № 27 списку 
«Слуга народу». Йому 23 роки.

fakty.ua; tsn.ua

За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців на позачергових виборах депутатів Верховної 
Ради становила 49,84 %. Найбільш активно голосували у Чернігівській області — 54,79 %, найменш — у 
Закарпатській, де на дільниці прийшли лише 41,16 % виборців.

Партія «Слуга народу» - пе-
реможець на парламентських 
виборах - щороку отримува-
тиме 537 млн грн державного 
фінансування, згідно із законом 
про протидію політичній корупції.

Виходячи з цих даних, за 5 
років каденції пропрезидентсь-
ка партія може отримати по-
над 2,5 млрд грн. За законом, 
партії, які набрали на виборах 
понад 2%, отримають державне 
фінансування на свою діяльність 
і повинні звітувати про викори-
стання цих коштів. Відповідно 
до попередніх результатів 

виборів, інші партії отримають 
фінансування у таких пропорціях: 
«Опозиційна платформа — За 
життя» — 141 млн  грн на рік; 
«Європейська Солідарність» — 
109 млн  грн; «Батьківщина» — 93 
млн  грн; «Голос» — 77 млн  грн; 
«Сила і честь» — 54 млн  грн; 
«Опозиційний блок» — 40 млн  
грн; Партія Шарія — 38 млн  грн; 
Радикальна партія Олега Ляш-
ка — 34 млн  грн; «Українська 
стратегія Гройсмана» — 27 млн  
грн; Всеукраїнське обʼєднання 
«Свобода» — 26 млн  грн.

thebabel.com.ua

В Луганській області  актив-
ність виборців склала 49,23 %.  
Найбільшу підтримку отримала   
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОР-
МА – ЗА ЖИТТЯ» - 48 %.

Попередні результати  по окру-
гах станом на  10:00 24 липня. 
Опрацьовано:

ОВК № 105 (м. Щастя) – 
«ОПЗЖ» - 57,21 %. На  окрузі 
лідирує Вікторія Гриб - 50 % 
голосів.

ОВК № 106 (Сєвєродонецьк, 

частина Попаснянського райо-
ну) – «ОПЗЖ» - 39,06 %. Лідирує 
Олексій Кузнецов - 21,18 % 
голосів.

ОВК № 107 (Лисичанськ, ча-
стина Попаснянського району) – 
«ОПЗЖ» - 49,08 %. Лідирує Олек-
сандр Сухов - 33,74 % голосів. 

ОВК № 112 (Рубіжне, ча-
стина Попаснянського рай-
ону) – «ОПЗЖ» - 55,81 %. 
Лідирує Сергій Вельможний -                                        
39,94 % голосів. 

ОВК № 113 (Білокуракинський, 
Кремінський, Сватовський, Ста-
робільський, Троїцький райони, 
частина Новоайдарського райо-
ну) – «ОПЗЖ» - 51,58 %. Лідирує 
Олександр Лукашев - 32,89 % 
голосів.

ОВК № 114 (Біловодський, 
Марківський, Міловський, Ново-
псковський, Слов’яносербський, 
Станично-Луганський райони, 
частина Новоайдарського району) 
- за «ОПЗЖ» - 54,19 %. Лідирує 
Сергій Шахов - 43,23 % голосів.

cvk.gov.ua

За інформацію прес-служби 
Головного управління НПУ в 
Луганській області, станом на 
20:00 22 липня поліцією Луганщи-
ни зареєстровано 70 повідомлень  
про порушення виборчого законо-
давства: Сєвєродонецький відділ 
поліції - 8; Лисичанський відділ 
поліції - 23; Новоайдарський відділ 
поліції - 12; Попаснянський відділ 
поліції - 3; Старобільський відділ 
поліції - 5; Рубіжанський відділ 
поліції - 2; Сватівський відділ 
поліції - 5; Кремінський відділ 
поліції - 5; Троїцкий відділ поліції 
- 3; Станично-Луганський відділ 
поліції - 2; Білокуракинський і 
Міловський - по 1.

У Лисичанську громадя-

нин повідомив про можливі 
провокації, оскільки в готель 
під'їхали кілька автобусів з осо-
бами спортивної статури. Інший 
громадянин повідомив про те, 
що у дворі будинку по вулиці               
Довженка знаходиться група лю-
дей спортивної статури кількістю 
більше 15 осіб, які, на його думку, 
можуть влаштувати провокацію. 
Крім того, співробітники поліції 
перевіряють повідомлення про те, 
що на ДВК № 440946 порушують 
виборче законодавство.

Поліція перевіряє повідомлення 
від омбудсмена із захисту вибор-
чих прав Громадянської мережі 
«Опора»:

- в Лисичанську кандидат 

займається підкупом виборців і від 
імені іншого кандидата роздають 
соціальні карти;

 - в Кремінній, де зафіксовано 
факт розміщення агітаційних 
листівок кандидата, в поштових 
скриньках виявлено агітаційні га-
зети на користь кандидата, біля 
магазину по провулку Дружба 
розміщені агітаційні листівки;

 - в Станично-Луганському 
районі на дільниці виявлено факт 
видачі двох виборчих бюлетенів.

У  Сєвєродонецьку офіційний 
спостерігач повідомив про те, 
що на виборчій дільниці № 98 
перешкоджають його діяльності, 
а саме забороняють проводити                
фотозйомку.
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26 роїв – учасників  ІІІ ета-
пу гри пройшлися  урочистим 
маршем від Палацу металургів 
до площі Героїв  під мелодії ко-
зацького маршу  духового  орке-
стру структурного підрозділу в 
Дніпропетровській області На-
ціональної гвардії України. Се-
ред учасників урочистого маршу 
були представники Новоайдар-
щини – переможці ІІ етапу  Все-
української дитячо-юнацької вій-
ськово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») в Луганській області 
– команда Щастинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2 у складі: Данилик 
Влад (ройовий), Смоляренко Ро-
ман, Правілов Данил, Мошков 
Олександр, Бескровний Олег, 
Містряну Андріан, Цепляєва 
Марія, Фоміна Марія (керівники 
команди – Загуменнова Наталія 
Олександрівна та Таранюк Сергій 
Євгенович).

Конкурсна програма ІІІ ета-
пу гри мала посилену мілітарну 
складову змагань з 9 локацій: ін-
телектуальна гра-вікторина «Ві-

дун», таборування (бівак), кон-
курс строю та маршової пісні 
«Впоряд», конкурс «Пластун» 
(орієнтування та цілевизначен-
ня), змагання «Смуга перешкод», 
«Стрільба» (з пневматичної 
зброї), «Метання гранати», «Са-
перна підготовка», надання пер-
шої долікарської допомоги та 
транспортування потерпілого 
«Рятівник».

Наша команда (команда Луган-
ської області) успішно пройшла 
конкурсні випробування, отри-
мавши два призові кубки: «Ме-
тання гранати» – 1 місце, «Смуга 
перешкод» – 3 місце, а також ви-
сокі результати в інших номінаці-
ях: «Впоряд» – 4 місце, «Саперна 
підготовка» – 4 місце, «Пластун» 
– 6 місце, «Рятівник» – 9 місце, 
«Відун» – 10 місце. Загальний 
результат виступу нашої коман-
ди – 5 місце. Бескровний Олег в 
особистому заліку з фізичної під-
готовки (вправи на брусах) посів 
перше місце серед усіх учасників 
змагань.

Однак, конкурсна програма 
– це лише мала частка загаль-
ної програми організації табору. 
Організатори проведення гри 
попіклувалися, щоб діти не нудь-
гували, були постійно зайняті. 
Кожного дня проводилися виш-
коли з тактичної, медичної підго-
товки, знайомство зі зброєю та її 
різновидами, саперна підготовка, 
протипожежні навчання, зустрічі 
з рятівниками на воді, під водою, 
зустрічі з митниками, поліцей-
ськими, пожежними, військовими 
медиками, учасниками АТО. Про-
водилися цілодобові виїзди на 
військовий полігон та у військову 
частину, екскурсії в музеї м. Дні-
про, на острів Хортиця (Запоріж-
жя), прогулянки катером по річці 
Дніпро.

Але найголовнішими за два 
тижні в таборі були не змагання, 
не вишколи та заняття. В одному 
місті зібрались діти з усіх куточ-
ків України. Спілкування, нові 
знайомства, нові друзі, незабут-
ні враження. Усі організатори 
гри та керівники інших команд 
відзначали щирість, відкритість 
та доброзичливість наших хлоп-
ців та дівчат. Вони дуже швидко 
знайшли спільну мову та пото-
варишували з дітьми своєї чоти 
з Івано-Франківської та Сумської 
областей, знайшли друзів з Хар-
ківщини, Вінниці, Хмельниць-
кого, Черкащини, Херсонщини,                             

Донецької області.
Час швидко минає. І ось уже 

урочисте закриття ІІІ (Всеукра-
їнського) етапу  Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патрі-
отичної гри «Cокіл» («Джура») 
– 2019: Самарська Січ» у місті 
Дніпро. Центральними вулицями 
крокують учасники гри. На все 
життя діти запам’ятають емо-
ції, які вони відчули під час цієї 
ходи стройовим кроком. Немож-
ливо передати словами ті почут-
тя, які вирували в серцях юних                       
патріотів. 

Бурхливі, радісні та  водночас 
сумні прощання з новим знайоми-
ми та друзями, обмін контактами 
та побажання нових зустрічей, і – 
додому, до рідної Луганщини!

Щиро вітаємо з перемогами 
команду «Молода Січ» Щастин-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2! 
Бажаємо їм творчої наснаги й 
подальших успіхів у підкоренні    
нових висот! 

Від усієї душі хочемо подяку-
вати кандидатам у народні депу-
тати України Сергію Медведчуку, 
Вікторії Гриб, Віталію Пріліпі 
за моральну та матеріальну під-
тримку нашої команди «Молода 
Січ» на ІІІ (Всеукраїнському) 
етапі Всеукраїнської дитячо-ю-
нацької військово-патріотичної 
гри «Cокіл» («Джура») – 2019: 
Самарська Січ».

Н. ЗАГУМЕННОВА, 
С. ТАРАНЮК, 

керівники команди.

Одинадцятий рік поспіль «Джура» крокує Україною, згуртовуючи найсильнішу, найрозумнішу, 
найуніверсальнішу, найкращу молодь України. Так, 4 липня в м. Новомосковськ Дніпропетровської 
області відбулося урочисте відкриття ІІІ (Всеукраїнського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Cокіл» («Джура») – 2019: Самарська Січ».

Головою Новоайдарської районної дер-
жавної адміністрації Віктором Сергієнком 
підписано розпорядження щодо розподілу 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій. 

Загальний обсяг субвенції складає                         
16 млн 845 тис. 61 грн. З них на ре-
монт доріг в селищі Новоайдар по вулицях 
Незалежності, Центральна, Підгорна та 
провулках Незалежності, Сінний виділено 
7 млн 723 тис. 750 грн., на будівництво ди-
тячих майданчиків в селах Денежникове та 
Дмитрівка виділено 150 тис.грн. 

Також на місто Щастя виділено                                          
9 млн 571 тис. 311 грн: на ремонт доріг по 
вулицях Донецька, Республіканська, Гагаріна, 
Каштанова, Дружби та площі Миру 2 млн 
998 тис. грн.; капітальний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення - 697 тис.875,10 
грн.; капітальний ремонт адміністративного 
корпусу міської лікарні м. Щастя по вулиці                
Донецька - 5 млн 875  тис. 435,90 грн.

ndar.loga.gov.ua

Негайно, для перевірки повідомлення, на місце події прибули вибухтехніки та 
кінологи ГУНП, співробітники слідчо-оперативної групи Новоайдарського відді-
лу поліції фахівців ДСНС. Для координації дій всіх служб на місце події прибуло 
керівництво поліції області та району. У двох шкільних закладах розташовано три 
виборчих дільниці, працівники яких, на момент отримання повідомлення, продов-
жували підрахунок голосів.

З приміщення дитячого садочку «Івушка» було негайно евакуйовано 41 особу 
- це вихованці та працівники закладу. Робота виборчих комісій не припинялась. По-
ліцейські оточили прилеглу до будівель територію. Фахівці ретельно перевірили 
всі вказані у анонімному повідомленні об’єкти. Небезпечних предметів виявлено 
не було. 

Станом на 12.05 навчальні заклади продовжили свою роботу.
Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного ре-

єстру досудових розслідувань. Вживаються заходи щодо встановлення особистості 
лжемінувальника.

Поліцейські звертають увагу громадян, що за неправдиві повідомлення про замі-
нування передбачена кримінальна відповідальність за статтею 259 Кримінального 
кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк від двох до шести років. Якщо діяння спричинило тяжкі наслідки або вчи-
нене повторно, - позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Відділ комунікації поліції Луганської області.

 

НОВОАЙДАРСЬКА РАЙОННА ГРО-
МАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОВАРИСТВО 
СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК «АКАЦІЯ» та Програ-
ма розвитку ООН (ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗ-
БУДОВИ МИРУ) цим оголошенням запро-
шують ліцензованих підрядників з доброю 
репутацією надати запечатані цінові пропо-
зиції для виконання робіт у межах мікропро-
екту «Відновлення та зміцнення довіри між 
місцевими мешканцями та поліцією шляхом 
облаштування роботи поліцейської станції»».

Перелік робіт: демонтаж та заповнення 
віконних блоків та дверних коробок, прове-
дення внутрішніх опоряджувальних робіт, 
які включають в себе улаштування каркасу 
підвісних стель, монтаж світильників, обли-
цювання внутрішніх стін та суцільне шпа-
клювання, ремонт підлоги, облаштування 
туалетної кімнати та будівництво пандусу.

Підрядники повинні мати досвід прове-
дення ремонтно-будівельних робіт на об’єк-
тах подібного або вищого рівня складності.

Тендерну документацію можна без-
коштовно отримати за такою адресою:        
Луганська область, Новоайдарський район,  
с. Денежникове, вул. Центральна, 39. 

Пропозиції повинні залишатися чинними 
впродовж 60 (шістдесяти) днів з дати роз-
криття Конкурсних пропозицій і повинні бути 
в запечатаному вигляді доставлені за вище-
наведеною адресою до 10.00 годин 13 серпня 
2019 року, після чого вони будуть розкриті у 
присутності наявних учасників тендеру. Кон-
курсні пропозиції, надані пізніше встановле-
ного терміну, не приймаються і повертаються 
учасникам тендеру нерозкритими.

Зацікавлені підрядники можуть              
отримати додаткову інформацію за адре-
сою, зазначеною вище, або за телефона-
ми: +380503670172 Олена Анатоліївна та 
+380500445709 Антоніна Іванівна.

 
 

22 липня о 08:07 до Новоайдарського відділу поліції надійшло анонімне 
повідомлення про те, що всі дитячі садочки та школи в м. Щастя заміновано.
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Звичайно, спочатку слід познайомитися з Поліною 
ближче. Так, зрозуміли: студентка. Причому, дуже ак-
тивна. Навчається  на філологічному факультеті, від-
ділення «Українська мова і література». Навчається 
добре, з усіма предметами та викладачами  вдається 
знаходити спільну мову.  Ще з самого початку навчання 
в університеті, знаходячись на достатньо великій від-
стані від дому, від рідних, трохи засумувавши, Поліна 
почала висловлювати свої емоції та почуття у віршовій 
формі, так би мовити, в ній прокинулась талановита 
поетеса. З віршами (власними й класичними) дівчина 
неодноразово виступала на різноманітних університет-
ських заходах та конкурсах. На «Битві факультетів» в 
дуеті з гітаристом-третьокурсником їм вдалося виборо-
ти третє місце. 

Крім цього Поліна Борисова є старостою своєї гру-
пи, входить до ради студентського самоврядування, що 
дуже відповідально, та знаходить час для того, щоб 
писати інформації для сайтів факультету та універси-
тету й відвідувати додаткові заняття з англійської. Тож, 
помітивши неординарну, активну та цілеспрямовану 
дівчину, декан факультету О. М. Свиреденко включила 
її до групи студентів, які направлялися в Магдебурзь-
кий університет за обміном. Поліна була вражена: та-
ких випадків, щоб в програмі брали участь студенти 
першого курсу, практично немає! А їй довірили стати 
однією з 10 студенток, які представлятимуть країну на 
міжнародному рівні!

Дівчина зізнається, що, звичайно, хвилювалася. Але 
це скоро минулося, тож все пройшло добре. 

– Нас привітно зустріли викладачі та студенти Маг-
дебурзького університету, - розповідає Поліна. – Ми 
перебували там 10 днів, і кожен з них був насичений 
подіями, цікавими заняттями. В Німеччині мене вра-
жало все. Починаючи з рівненьких доріг, громадського 
транспорту, уваги до пасажирів різних категорій, в т. ч. 
й з особливими потребами (для них створені всі умови 
для вільного пересування, відвідування різних громад-
ських місць), порядку на вулицях та закінчуючи про-
сто неймовірними шикарними умовами навчання (мені 
здається, що у нас не в усіх наукових інститутах є таке 
науково-дослідницьке устаткування, як в звичайному 
університеті Німеччини).

Тема, за якою ми працювали ці 10 днів, «Музи-
ка в інклюзії». Ми зрозуміли, що це дуже актуальна 
та потрібна тема. Ми випробовували апарат «Motion 
Composer», який перетворює рухи на музику. Цікаво. 
А ще ми підготували невеличку концертну програму. 
Спершу думали, що будемо виступати для студентів та 
викладачів, але виявилося, що цей концерт - для осіб з 
особливими потребами. Дуже хвилювалися, але через 
хвилину хвилювання зникло. Та й зустрічали наш ви-
ступ дуже тепло та привітно.

Відвідати впродовж цих 10 днів ми встигли дуже 
багато: екскурсії Магдебургом та Лейпцигом,  дитячий 
садочок, два музеї (один в Магдебурзі – дуже сподо-
балось!, другий – у Лейпцизі), концерт та ін. Знайшла 
нових друзів. Знаєте, проблем з мовою, спілкуванням 
особливих не було. В нашій групі були дівчата, які ви-

вчають німецьку мову, тож вони спілкувалися німець-
кою, інші – практикували англійську. Головне – нас 
розуміли, й ми розуміли, без проблем брали участь в 
дискусіях, круглих столах…

А ще я встигла пригостити смачними українськими 
пряниками за фірмовим рецептом моєї матусі Тетяни 
Борисової нових друзів з університету. Вони були у за-
хваті! 

А буквально через добу після нашої зустрічі на своїй 
сторінці у соціальних мережах Поліна розмістила та-
кий пост: «Учёные говорят, что для того, чтобы влю-
биться нужно, 45 секунд... Другие говорят, что нужно 
13... Некоторые - 5... 

Но я влюбилась в Германию с самой первой                  
секунды! 

Всё, что говорят об этой стране, - правда! Может, 
не совсем всё, конечно же… Но я успела заметить, что 
действительно немцы -  педантичные, дороги -  ров-
ные, машины - дорогие, университеты - шикарные! 

Тема нашей поездки - «Музыка в инклюзии». 10 
дней мы обсуждали проблему дискриминации людей с 
инвалидностью,  набирались опыта у наших немецких 
друзей, проводили конференции, посещали различные 
гос.учереждения, в которых все направлено на борьбу 
с дискриминацией. Также мы испытали на себе аппа-
рат «Motion Composer» и подготовили вместе со сту-
дентами из Магдебургского университета концерт для 
людей с инвалидностью. 

Я поняла, что это очень важная тема для нашего об-
щества и поколения. Ведь через дискриминацию люди 
с инвалидностью проходят до сих пор, несмотря на ин-
новационные технологии и огромный прогресс нашего 
столетия.

В перерывах между встречами, конференциями и 
мастер-классами мы исследовали Магдебург, восхища-
лись его красотой. Побывали в Лейпциге, сходили на 
концерт органной музыки, устроили с немецкими дру-
зьями вечер кино и совместное приготовление пиццы.

Честно сказать, в Германии хотелось остаться по-
дольше, потому что это страна, в которой создано все 
для прекрасной и удобной жизни! Мне кажется, во 
многом с немцев нужно брать пример.

Спасибо огромное моему любимому филологиче-
скому факультету и декану Свиреденко Оксане Михай-
ловне за возможность увидеть мир, познакомиться с 
новыми людьми и изучить такую важную тему!  

Также спасибо моим новым друзьям и преподава-
телям из Магдебургского университета! Эту поездку я 
буду вспоминать до конца своей жизни!». 

Зараз дівчина насолоджується відпочинком вдома. 
За час канікул, що ще залишився, планує поспілкува-
тись з рідними та друзями, допомогти батькам та від-
почити перед другим курсом, набратися сил, гуляючи 
рідними місцями та берегом улюбленої річки Айдар.

Молодець, Поліно! Тільки за перший рік студент-
ства ти встигла так багато досягти і в сфері навчання, 
й поза ним. Впевнені, далі все буде ще краще! Успіхів 
тобі, гарного літнього відпочинку та натхнення!

М. ТИХОНОВА.

До речі, ми ж сказали, що Поліна вже майже рік 
як пише вірші. Тож вашій увазі ми пропонуємо деякі з 
поетичного зошита дівчини.

Первый стих, с которого все начиналось
Придет весна, забудутся слова,
Что с уст твоих слетели в зимний вечер:
«Я не люблю тебя,
Мне нравится другая,
А ты лишь так, для развлеченья ради
Была со мной все эти дни!» 
Твои слова разбили всю любовь к снегам,
К тем теплым вечерам возле камина.
Ты смог разрушить все, что строилось давно:
Все наши встречи, поцелуи и объятья,
Мечтанья, чувства и желанья.
Сейчас молю о том, чтобы весна
Зашила в сердце раны,
Чтоб расцвели в душе тюльпаны,
А в памяти, на месте чувств, зеленая трава 
заколосилась.
Я верю: все пройдет, забудется, растает.
И в каждой жизни будет теплый май.
А тем, кто предал и ушел, захлопнув двери,
Желаю так же мучиться и бредить о весне! 

Памяти любви моих бабушки и дедушки
Когда-нибудь мы станем старше, 
Умнее, может быть, чуток.
Забросим в ящик сотовые наши,
И купим дом у озера большой.
Посадим фрукты, овощи, малину,
Ведь ты так любишь есть ее с утра,
Когда на улице прохладно, 
А я все нежусь у окна.
Возможно, купим пса большого, 
Чтоб с сыном бегал по утрам.
А дочери -  кота-флегмата,
Чтоб с нею ночью рядышком мурчал.

Потом мы станем старше вдвое.
Седые пряди в темных волосах.
В обнимку вместе будем провожать закаты
И также мило у леска гулять.
Собака отживет своё, бедняга,
А кот уйдет куда-то вдаль.
И детям мы не скажем,
Что он остался отдыхать.

Когда-нибудь и наши дети 
Покинут теплое гнездо.
Начнут звонить нам раз в неделю,
А приезжать… один раз в сто.
Обид на них у нас не будет, 
Ведь в лицах их мы сами есть.
Они, подобно папе с мамой,
Свою устраивают жизнь.
Ты знаешь, мы гордиться будем,
И с грустью будем вспоминать,
Как сын сказал впервые «мама»,
А дочка тихо прошептала «па».
Когда-нибудь мы станем старше втрое.
Я волосы седые  запрячу под цветной платок.
А ты начнёшь носить тот теплый свитер, 
Что раньше прятал далеко в комод.

Когда-нибудь я всё-таки осилю 
Закончить этот грустный стих...
Но знаешь, милый, 
Мы ведь так любили,
Что память будет вечно жить.

 

Практично з літака – сповнена вражень, емоцій та нового цікавого досвіду – завітала до нас в редакцію меш-
канка Новоайдару, студентка 1 курсу Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. Сковороди Поліна Борисова. Щойно 
повернувшись з Магдебургу, Німеччина, куди літала від університету за програмою обміну, дівчина поділилася з 
нами тим, що її найбільше вразило, чого навчилася.
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Як хрестили 
Русь-Україну

У 986 році Володимир Ве-
ликий приймав послів від 
католиків, мусульман та іудеїв. 
Вони пропонували князю при-
йняти свою віру. Згідно з 
літописом, князь Володимир 
надав перевагу християнству, 
проаналізувавши перед тим кож-
ну з релігій. За легендою, князь 
Володимир тяжко захворів і 
осліп, а після свого хрещення 
зцілився, тому і вирішив охре-
стити всю  Київську Русь.

За літописами ми знаємо, 
що християнство на українські 
землі прийшло раніше: у 882 
році князь Аскольд намагався 
запровадити цю віру, а пізніше 
у 955 році бабуся Володимира 
княгиня Ольга проповідувала                   
християнство.

Сам Володимир хрестився в 
Херсонесі, де збудував церкву 
святого Василя – саме таке ім'я 
Володимиру дали при хрещенні. 
Повернувшись до Києва, князь 
також охрестив своїх синів і 
підданих, а потім знищив усі 
язичницькі ідоли та вівтарі. На 
стародавньому капищі також 
було збудовано церкву свято-

го Василя, а потім і Десятинну. 
З історичних літописів відомо, 
що кияни спускалися до Дніпра, 
щоб охреститися саме на місці 
сучасної Поштової площі в 
Києві.

Цікаві факти 
про Хрещення 

Київської Русі та 
князя Володимира
- Володимир хотів зміцнити 

територіальну цілісність своєї 
держави, тому вирішив запрова-
дити єдину релігію;

- князь Володимир завжди 
був жорстоким князем, за вірою 
– язичником, і любив гучні бен-
кети, втім, після прийняття хри-
стиянства дуже змінився;

- у час Хрещення в державній 
скарбниці Києва майже не зали-
шилося монет, тому почали ви-
готовляти перші гривні, відлиті 
з тих, які вже вийшли з обігу. На 
гривнях був зображений Воло-
димир з надписом «Володимир 
на престолі»;

- православ'я швидко роз-
повсюджувалося по містах 
Київської Русі: Чернігів, По-
лоцьк, Турів, де створювалися 

єпархії. Однак, цей процес не 
завжди був швидким і гладким, 
і затягнувся загалом на кілька 
століть. Так, лише у 1024 році 
Ярослав Мудрий придушив по-
встання волхвів у Володимиро-
Суздальській землі, та у 1071 
році аналогічне повстання по-
вторилося. Ростов, своєю чер-
гою, залишався язичницьким аж 
до кінця XI століття, а Муром і 
в'ятичі прийняли нову віру ще 
через сторіччя;

- у 1007 році Святий Воло-
димир переніс до Десятинної 
церкви мощі Святої рівн-
оапостольної Ольги. А чотири 
роки по тому, в 1011 році, там 
було поховано і його дружину, 
сподвижницю багатьох його по-
чинань, блаженну царицю Анну. 
Після її смерті князь узяв новий 
шлюб — з онукою імператора 
Оттона  Великого; 

- помер святий князь Володи-
мир 15 липня 1015 року, прожив-

ши 55 років. Він був похований 
у збудованій ним Десятинній 
церкві біля гробу цариці Анни, 
яка померла раніше - у 1011 році. 
У 1635 році святитель Петро 
Могила, Митрополит Київський 
і Галицький, віднайшов під 
руїнами Десятинної церкви чес-
ну главу святого князя. Вона 
зберігалася в Успенському 
соборі Києво-Печерської Лав-
ри до його зруйнування у 1943 
році. Нині частка мощей Хре-
стителя Русі зберігається у храмі 
всіх Преподобних Печерських 
Києво-Печерської Лаври; 

- князя Володимира зарахо-
вано до лику святих завдяки 
Хрещенню ним Русі. Вперше 
Володимира Великого названо в 
літописах Святим у 1254 році. У 
1263 році князя вперше було зга-
дано як Святого Православної 
Церкви грецького спрямування;

- перше офіційне святку-
вання дати Хрещення Русі на 

території сучасної України 
відбулося у Києві в 1888 році. 
Тоді напередодні ювілею було 
закладено Володимирський со-
бор, відкрито пам'ятник Богда-
ну Хмельницькому. Також ця 
дата відзначилася численними 
богослужіннями, хресною хо-
дою та святковими народними            
гуляннями;

- святкування Дня Хрещення 
Русі в незалежній Україні за-
початкував Президент України 
Віктор Ющенко у 2008 році на 
1020-у річницю;

- враховуючи загальновизна-
ний вплив Володимира Велико-
го на розвиток державності та 
суспільного життя на землях 
сучасної України, його зобрази-
ли на лицьовому боці банкноти 
номіналом 1 гривня і чотирьох 
монетах України.

24tv.ua; 
news.church.ua; 5.ua

 
 

Щороку  28 липня  православні українці відзначають День 
Хрещення Київської Русі. Цьогоріч Україна святкує 1031 рік                                                
від цього визначного дня. 

У фондах музею зберігається 
гарна колекція ікон, які зібрані з 
різних куточків Новоайдарщини. 
На виставці представлено близько 
20  ікон, кожна з яких унікальна.  В 
експозиції представлено цілий ряд 
раритетних пам’яток. Наприклад, 
одну з ікон, Преподобного Сера-
фима, було знайдено серед різного 
непотребу в одному з колядівських 
будинків. Ніхто навіть уявити 
не міг, що ця ікона – унікальна,       
давня річ!

Музейники дуже цікаво розпо-
віли й про розвиток іконопису в 
Україні, й про кожну представле-
ну на виставці ікону. Від 17-го до 
20-го століть Українська народна 
ікона була мальована переважно на 
липових чи соснових дошках або 
на домотканому полотні. А вико-
нували її сільські малярі, яких на-
зивали богомазами.

Майже в кожній сільській хаті 
були ікони. Вони займали цен-
тральне місце на покуті. За тради-

цією звичайно було від шести до 
десяти ікон в хаті. Вони відігра-
вали важливу роль у житті селян, 
а їхня присутність необхідна в 
найголовніших подіях людського 
життя – народженні, весіллі та по-
хороні. Люди молились до ікон і 
просили допомоги та благословен-
ня в різних життєвих ситуаціях. Ба-
гато ікон мали ритуальні функції, 
наприклад, вірили, що Богоматір 
Неопалима Купина може зупинити 
пожежу, тому її часто тримали на 
даху. За здоров’я домашніх тварин 
молилися до Св. Юрія Змієборця, 
а збираючись у довгу подорож,     
молилися до Св. Миколая.

 «Ця виставка – це дар для му-
зею, для його гостей, - говорять 
співробітники НРКМ, - вона до-
поможе нам стати багатшими ду-
ховно, замислитися над сенсом 
життя». 

Невимушено йшла розмова про 
кожну ікону, що ми можемо по-
бачити в експозиції.  Наприклад, 

що стосується ікони Господь Са-
ваоф, то відвідувачі дізналися, що 
будь-які зображення Саваофа, Бога 
Отця є неканонічними і супере-
чать богослов'ю іконопису. У той 
же час, протягом століть заборону 
цю ігнорували, і як в старих хра-
мах минулих століть, так і в нових, 
відновлених після комуністичного 
вандалізму, нерідко можна побачи-
ти зверху іконостасу зображення 
Бога-Отця у вигляді сивого старця. 

Потім ми дізналися історію 
Преподобного Серафима Саров-
ського-чудотворця.  Преподобний 
Серафим Саровський, в миру 
Прохор, народився 19 липня 1759 
року в місті Курську в благоче-
стивій купецькій родині. Все його 
життя відзначене знаменнями 
милості Божої. Тричі був зціле-
ний. За любов до Бога, смирення 
і подвиги преподобний Серафим 
отримав дар чудотворення. До                                 
преподобного старця приходили 
до за благословенням, порадою і 
духовною розрадою. Він з любов'ю 
називав всіх: «Радість моя, скарб 
моє».

Наступна розповідь була при-
свячена найвідомішій особистості 
не тільки в православній вірі, а й 
католицькій -  Марії Магдалині – 
мироносиці, учениці Ісуса Христа. 
Ім'я жінки Магдалена походить від 
місця народження в місті Магдали, 
Сирія. До зустрічі з Христом вона 
вела грішне життя блудниці. Всі 
знають факт з Біблії, коли Ісус за-
пропонував кинути камінь в жінку 
тим, хто безгрішний. Згідно з пере-
казами, Христос очистив жінку від 
злих демонів, і вона пішла за Хри-
стом в якості дружини-мироноси-
ці. Була єдиною людиною, яка зна-
ходилася поруч з Ісусом, коли він 
був під охороною. Любов до Сина 
Божого була сильнішою страху за 

своє життя.  Саме їй явився Хри-
стос після воскресіння. 

Не треба багато розповідати про 
ікону Миколи Чудотворця. Всім 
відомо, що Микола Чудотворець 
(Микола Угодник) знаний величез-
ною кількістю чудових справ і зці-
лень. Ікона Святого Миколая Чудо-
творця є в кожному храмі.

Вона допомагає: в заміжжі,  у 
виконанні бажань, в позбавленні 
від хвороб або неприємностей. Об-
раз Святого допоможе позбутися 
душевних страждань, підтримає 
при незаконному засудженні, смер-
тельній небезпеці, проблемах на 
роботі, а також допоможе отримати 
відповідь на поставлені питання. 

Святий Пантелеймон вилі-
ковує страшні недуги і лікує                      
душу людську.

Великомученик Пантелеймон 
ще за життя здобув собі звання ве-
ликого лікаря, здатного силою мо-
литви зцілити хворого. Звернення 
до ікони із зображенням святого 
допомагає в розпачі і біді. Частими 
молитвами зі зверненням до ікони 
близькі люди хворих і немічних 
домагаються повної перемоги над 
хворобою.

Великому Святому рівноапо-
стольному князю Володимиру в 
першу чергу моляться про поря-
тунок країни, про справедливе її 
управління з боку влади, про те, 
щоб народ звертався до віри. До 
речі, ікону із зображенням Свято-
го князя Володимира на виставку 
в музей передав новоайдарський 
художник Володимир Кравченко, 
який отримав благословення на 
писання ікон, і робить це за всіма 
правилами.

Багато дізналися відвідувачі ви-
ставки про силу ікон Святих апо-
столів Петра і Павла,  Архангела 
Михаїла,  Андрія Первозванного, 
Святої мучениці Варвари, Святої 
мучениці Параскеви, Святої муче-
ниці Наталії, «Ведення Христа на 
Голгофу», «Вознесіння Господньо-
го після дива Воскресіння Христа», 
«Покров Пресвятої Богородиці», 
«Знамення Божої Матері».

 Кожна розповідь, кожна іко-
на залишили в душі відвідувачів 
іскорку віри та надії, що обов’яз-
ково переростуть в добрі намі-
ри та справи заради спільного                          
благополуччя та миру.

М. ТИХОНОВА.

До 1031-ої річниці Хрещення Русі в районному краєзнавчому 
музеї відкрилась тематична виставка ікон.
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В Україні запрацювали нові вимоги 
до безпечності та якості молока та мо-
лочних продуктів, які стимулюватимуть 
підвищення обсягу виробництва моло-
ка. Відповідний Наказ Мінагрополітики 
«Про затвердження Вимог до безпечно-
сті та якості молока та молочних продук-
тів» набрав чинності 15 липня 2019 року.

Документ запроваджує належну прак-
тику виробництва, переробки та введен-
ня в обіг молока та молочних продуктів, 
встановлює критерії до сирого молока, 
які обумовлюють його придатність для 
споживання людиною.

Вимоги стосуються всіх операторів 
ринку молока та молочних продуктів 
незалежно від форми власності та під-
порядкування, діяльність яких пов'яза-
на з виробництвом, переробкою та вве-
денням в обіг зазначеної продукції. При 
цьому правила не поширюються на пер-
винне виробництво молока та молозива, 
призначених для власного споживання.

Передбачається, що такі вимоги бу-
дуть стимулювати підвищення обсягу 
виробництва молока ґатунку «екстра». 
Також оновлення вимог у цій сфері доз-
волить привести національне законодав-
ство у відповідність до вимог ЄС щодо 
ветеринарно-санітарних правил ви-
робництва та обігу молока, визначення      

показників безпечності.
Крім того, зазначені вимоги зобов’я-

жуть переробників стежити за показни-
ками якості та безпечності, запровадити 
принципи ризикоорієнтованих підходів 
при формуванні періодичності відбору 
зразків. При цьому відповідальність по-
кладається на учасника ринку, залишаю-
чи за компетентним органом інструмент 
контролю добросовісності оператора 
ринку.

Перехідний період для адаптації 
до нових правил для операторів рин-
ку, орієнтованих на внутрішній ринок,          
встановлено до 2022 року.

За інформацією 
Державної служби України 

з питань безпечності 
харчових продуктів 

та захисту споживачів.

 
 

КСУ визнав, що закон про декомуніза-
цію не суперечить Конституції.

У 2017 році 46 депутатів Ради зверну-
лися до суду із проханням визнати закон 
неконституційним, оскільки, на їхню 
думку, заборона порушує право грома-
дян на свободу політичної діяльності, 
поширення інформації, а також не ви-
значає чітко поняття «тоталітарний ко-
муністичний режим», пропаганда якого                  
заборонена.

Український інститут національної 

пам'яті повідомляв, що в рамках деко-
мунізації перейменували 987 населених 
пунктів та демонтували понад 2,5 тисячі 
пам'ятників.

Одним з найвідоміших прикладів деко-
мунізації є перейменування Кіровограду, 
названого на честь секретаря Ленінград-
ського міськкому та Політбюро Компар-
тії Сергія Кірова, на Кропивницький - на 
честь письменника і драматурга Марка 
Кропивницького.

Інший приклад - перейменування Дні-
пропетровська на Дніпро. Таким чином 
з назви міста зникла згадка про Григорія 
Петровського - одного з творців ВЧК, 
яка відповідала за «червоний терор»                 
та Голодомор.

bbc.com

 
 

Станом на перше липня у готівково-
му обігу в Україні перебувало коштів на 
загальну суму майже 394 мільярди гри-
вень, з них 391,3 млрд грн – банкноти. 

У Нацбанку наголосили, що порівня-
но з початком 2019 року готівка в обігу 
зменшилася на 6,4 млрд гривень. Це 
пов’язано із зростанням популярності 
безготівкових розрахунків.

В обороті є найбільше купюр номіна-
лом 200 гривень. Щодо монет, то 10 ко-
пійок теж використовують найчастіше.

bank.gov.ua

  

Кабінет Міністрів України схвалив по-
станову про електронні послуги у сфері 
пенсійного забезпечення. Вона передба-
чає оптимізацію та запровадження онлайн 
таких послуг:
- призначення, перерахунок пенсії;
- призначення до пенсії надбавок, допо-

моги, доплат та компенсацій;
- поновлення виплати пенсії;
- переведення з одного виду пенсії на інший.
Завдяки запровадженню електронної вза-

ємодії на 9 зменшать кількість докумен-
тів, що вимагаються від заявника.

gazeta.ua

 

Кабінет Міністрів України встановив 
механізм грошової компенсації за зруйно-
ване внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації приватне житло.

Відтепер власники житлових будинків 
(квартир), які були зруйновані внаслідок 
збройної агресії РФ на сході України, змо-
жуть отримати від держави грошову ком-
пенсацію.

Сума виплати компенсації постражда-
лим визначатиметься за показниками вар-
тості спорудження житла у відповідних 
областях України, при цьому граничний її 
розмір становитиме 300 тис. гривень.

Відповідно до схваленого механізму ор-
гани місцевого самоврядування (військо-
во-цивільні адміністрації) проводитимуть 
обстеження житла, зруйнованого внаслі-
док збройної агресії РФ, і видаватимуть 
відповідні акти постраждалим особам. Для 
прикладу, за інформацією Луганської об-
ласної військово-цивільної адміністрації, 
станом на 1 червня в Луганській області 
налічується 393 зруйновані будинки при-
ватної форми власності.

Для отримання компенсації постраж-
далі мають подати відповідні заяви та до-
кументи до спеціально створених Комісій 
при обласних державних адміністраціях 
(обласних військово-цивільних адміні-

страціях), які будуть приймати рішення 
про надання грошової компенсації. Форми 
необхідних документів і порядок розгляду 
заяв мають бути розроблені МТОТ.

Кошти для забезпечення грошової ком-
пенсації за зруйноване житло будуть пе-
редбачені в Державному бюджеті України.

В основу розробленого механізму по-
кладено принципи надання грошової до-
помоги постраждалим від надзвичайних 
ситуацій, що передбачені Кодексом ци-
вільного захисту України з урахуванням 
того, що з 26 січня 2015 року в Донецькій 
та Луганській областях встановлено режим 
надзвичайної ситуації державного рівня 
воєнного характеру.

За інформацією Урядового порталу.

 
 

Новоайдарським відділом Сєвєродо-
нецької місцевої прокуратури підтримано 
державне обвинувачення у суді та доведе-
но винуватість мешканця Новоайдарського 
району, котрий у 2017 році під виглядом 
лікаря шахрайським шляхом заволодів гро-
шовими коштами літньої жінки.

В серпні 2017 року у невстановленої 
слідством особи, за попередньою змовою з 
мешканцем Новоайдарського району, виник 
умисел на заволодіння шахрайським шля-
хом грошовими коштами літньої жінки.

Під час досудового розслідування вста-
новлено, що 20.08.2017, реалізовуючи свій 
злочинний умисел, невстановлена особа 
зателефонувала літній жінці та повідоми-
ла про те, що її син потрапив у дорожньо- 
транспортну пригоду, і для проведення опе-
рації потрібні кошті в сумі 14000 тис. грн. 
Продовжуючи реалізовувати свій злочин-
ний умисел, мешканець Новоайдарського 
району прийшов до літньої жінки під вигля-
дом лікаря і шахрайським шляхом заволодів 
грошовими коштами літньої жінки на зазна-
чену суму.

 Слідчим СВ Новоайдарського ВП ГУНП 
в Луганській області за погодженням із 
процесуальним керівником було подано 
клопотання до суду про обрання стосовно                                                      
підозрюваного запобіжного заходу у          

вигляді домашнього арешту, яке судом                                                  
задоволено.

Після направлення у 2017 році до суду 
обвинувального акту стосовно мешканця 
Новоайдарського району, за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст.190 КПК України, підозрюваний 
з метою уникнення відповідальності виїхав 
на непідконтрольну територію України, та 
повернувся лише у 2019 році. Після повер-
нення на підконтрольну територію України 
підозрюваний під час розгляду судом кри-
мінального провадження скоїв крадіжку 
майна з дачного домоволодіння в м. Щастя 
Новоайдарського району.

Процесуальним керівником забезпечено 
належне процесуальне керівництво у кри-
мінальному провадженні і надано суду без-
заперечні докази вини обвинуваченого.

За принципової позиції прокурора, який 
підтримував публічне обвинувачення, зло-
чинця визнано винним у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених      
ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 185 КК України, та при-
значено остаточне покарання у виді 2 років 
позбавлення волі.

М. ВЛАСЕНКО, 
прокурор Новоайдарського 

відділу Сєвєродонецької 
місцевої прокуратури.                     

 
 

 

За 6 месяцев 2019 года на территории Но-
воайдарского района чрезвычайных проис-
шествий, краж, утрат, а также самоубийств 
с использованием огнестрельного оружия, 
которое состоит на учете в отделе полиции, 
не зарегистрировано.

В виде профилактики на территории об-
ласти и района систематически проводятся 
операции «Оружие», «Взрывчатка», «Ме-
сячник добровольной сдачи оружия и бое-
припасов», отработка отдельных населен-
ных пунктов, направленные на выявление 
фактов незаконного хранения и использова-
ние огнестрельного оружия и боеприпасов, 
проверка по месту жительства владельцев 
огнестрельного охотничьего оружия, ко-
торые имеют его на законном основании, 

а также реагирование на любую информа-
цию, связанную с незаконным хранением 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

За 6 месяцев 2019 года составлено 40 
административных протоколов по линии 
разрешительной системы. 4 из них направ-
лено в суд. 

В июне 2019 года у жителя города 
Счастья Новоайдарского района был изъят 
за незаконное хранение семизарядный      
боевой револьвер под калибр 5,6 мм. Возбу-
ждено уголовное дело, ведется следствие. 
Гражданин, у которого изъят револьвер,  
являлся владельцем гладкоствольного охот-
ничьего оружия. Охотничье ружье изъято.

С. ТИХАНОВ, старший инспектор 
по контролю за оборотом оружия 
в сфере разрешительной системы 

сектора превенции, майор полиции.
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Увага – сарана!
Сарана є небезпечним ворогом для сіль-

ськогосподарських культур, в зв'язку з чим 
боротьба з нею йде вже протягом багатьох со-
тень років. Даний шкідник вражає всі части-
ни рослин, і при несвоєчасній боротьбі з ним 
ризик втрати великої кількості врожаю різко 
зростає.

Сарана протягом усього життєвого циклу 
переміщається разом зі стадом. Дана комаха 
належить до ряду прямокрилих, сімейства 
справжні саранові. На території нашої країни 
найчастіше зустрічаються два види сарани: 
Прус італійський і сарана азіатська.

Розпізнати дану комаху не так вже й склад-
но. Дорослі особини досягають в довжину 6 
см і мають оливково-бурий або сірий окрас. 
По всьому тілу комахи розташовуються дріб-
ні чорні цятки.

Найчастіше сарану можна зустріти біля 
великих річок або озер. Дуже часто плутають 
кобилок зі звичайними кониками, оскільки 
вони є родичами і схожі за біологічним опи-
сом. Але розрізняти цих комах можна по на-
явності крил і розміром вусів. Коники, на від-
міну від сарани, крил не мають.

Найчастіше сарана живе невеликими ста-
дами і веде осілий спосіб життя, який може 
тривати доволі довго. Але настає момент, 
коли ці комахи збираються в ще більші стада 
і летять на пошуки їжі, таким чином, масово 
вражаючи сільськогосподарські культури.

Великі стада кобилок здатні завдавати 
непоправної шкоди сільськогосподарським 
культурам. Дорослі особини цих комах мо-
жуть всього за добу долати більше сотні кі-
лометрів, вражаючи безліч рослин на своєму 
шляху. Сарана – поліфаг, який з’їдає усі зелені 
рослини, проте надає перевагу злаковим куль-
турам – кукурудзі, просу, сорго, пшениці, а 
також очерету, пирію тощо. Імаго і личинки 
об’їдають листя, стебла, живляться насінням. 
Одна особина сарани за період життя з’їдає до 
500 г зелені. При масовому розмноженні ли-
чинки тримаються дуже щільними кулігами, 
а імаго перелітає зграями на значні відстані 
за вітром. Великі стада (більше мільйона осо-
бин) здатні осідати на великих сільськогоспо-
дарських посівах і знищувати їх за малий 
проміжок часу. У таких стадах, крім усього ін-
шого, буде досить швидко формуватися нове 
покоління. Стадо буде рости все більше і зни-
щувати сусідні поля з посівами. Сарана буде 
харчуватися всім, що зустрічається на її шля-
ху. У таких випадках необхідні спеціалізовані 
методи боротьби, і чим швидше - тим краще.

Існує три основні методи по боротьбі 

з сараною: механічний, агротехнічний та                         
хімічний.

Механічні заходи боротьби з даними кома-
хами є малоефективними, але в деяких пев-
них випадках слід застосовувати саме їх.

За допомогою механічних заходів не 
вдасться позбутися від статевозрілих кобилок, 
але відкладені в землю яйця можна знищити.
Найнебезпечніший період розмноження сара-
ни припадає на середину - кінець серпня, саме 
в цей час безліч сільськогосподарських куль-
тур знаходиться в піку зростання.

Самки відкладають яйця в землю, тому ме-
ханічне знищення направлене на позбавлення 
від яєць і запобігання розмноження шкідни-
ків. Якщо урожай з поля до кінця серпня вже 
прибраний, то грунт потрібно перекопати.

Агротехнічні методи боротьби з май-
бутнім поколінням кобилок застосовують-
ся на великих полях. Для цього за допомо-
гою спеціальної техніки грунт боронують і                            
культивують.

Після таких робіт практично всі відкладені 
яйця викидаються на поверхню землі і через 
деякий час гинуть. Боротьба агротехнічними 
методами проводиться ранньої або середньої 
осіні, таким чином, можна скоротити чисель-
ність потомства кобилок на наступний сезон.

Погодні умови сприяють розвитку сарано-
вих у посівах сільськогосподарських культур, 
невгіддях. Рекомендуємо регулярно прово-
дити моніторинг площ просапних культур, 
багаторічних трав та при виявлені 2-5 екз/
кв.м стадних видів сарани (італійський прус, 
перелітна сарана) та 10-15 екз/кв.м нестадних 
видів саранових провести захисні заходи доз-
воленими та рекомендованими препаратами. 
Захисні обробки посівів проти саранових роз-
починають за масової появи личинок першого 
віку. Для прийняття рішень щодо захисту по-
сівів поточної вегетації слід ретельно прове-
сти обстеження сільськогосподарських угідь 
під час відродження личинок та утворення ку-
ліг. Обстежують перш за все угіддя, які торік 
були заселені сараною. Їх краще проводити 
після сходу сонця і до 9 години або з 18-ї і до 
заходу сонця, коли саранові в стані відносно-
го спокою перебувають на рослинах

Стратегія і тактика обмеження розповсю-
дження шкідливості саранових повинна буду-
ватися на основі ефективних агротехнічних, 
організаційно-господарських і винищуваль-
них заходів.

В. КОМАРНИЦЬКА, 
головний спеціаліст відділу контролю 

за обігом засобів захисту рослин 
ГУ Держпродспоживслужби 

в Луганській області.

Амброзія                                                                                                                        

Амброзія полинолиста – небезпечний 
карантинний бур’ян.

Батьківщина амброзії полинолистної 
– Північна Америка. В Україні амброзія 
виявлена у 22 областях, але її потенційний 
ареал охоплює практично всю територію 
країни. Засмічує вона усі польові куль-
тури, сади, городи, узбіччя доріг, заліз-
ничні насипи, луки та пасовища, пустирі 
та інші необроблювані землі. Амброзія 
полинолиста - однорічна рослина, яка за 
зовнішнім виглядом схожа на коноплю, 
а за розміром і формою листків нагадує 
полин гіркий (звідки і назва - полиноли-
ста). За  сприятливих умов стебло росли-
ни досягає висоти 2-2,5 метрів, а коріння 
заглиблюється до 4 метрів. Стебло і листя 
опушені. Амброзія - однодомна рослина, 
має одностатеві рослини лише з жіночи-
ми квітками. Чоловічі квітки жовтого ко-
льору зібрані у колосоподібні суцвіття на 
вершинах гілок, кошики з жіночими квіт-
ками розміщені у пазухах верхніх листків.                                                                                                   
Насіння  амброзії - несправжній плід з 
5-10 шипами навколо верхньої частини і 
одним, більшим, у центрі. Розмножується 
амброзія насінням, яке утворюється у ве-
ликій кількості. Добре розвинені рослини 
можуть давати по 30-40 тисяч насінин, а 
окремі екземпляри - до 80-100 тисяч. На-
сіння амброзії зберігає  схожість у грунті 
до 40 років. Надмірно висушує і виснажує 
грунти, а при великому забур’янені куль-
турні рослини гинуть. Амброзія полино-
листа - найзліший ворог здоров’я людини. 
Особливо шкідливий для здоров’я людини 
пилок амброзії. Легкий пилок рослин під-
німається до 5000 метрів і розноситься на 
десятки кілометрів. В період цвітіння, а в 

кліматичних умовах України це середина 
- кінець липня, до настання осінніх замо-
розків, серед  населення спостерігається 
масове алергійне захворювання - амбро-
зійний поліноз (осіння сінна лихоманка). 
Пилок амброзії, потрапляючи в очі, ніс, 
бронхи, викликає сльозотечу, погіршує 
зір, підвищує температуру тіла, різке за-
палення оболонок верхніх  дихальних  
шляхів призводить до приступів  бронхі-
альної астми. Боротьба з амброзією  по-
винна бути спрямована на виснаження 
запасів її насіння в  землі і попередження 
повторного засмічування землі, а також 
засмічування врожаю. У полях сівозмін на 
забур’янених амброзією  ділянках необхід-
но протягом двох років сіяти озиму пше-
ницю, яка сильно загнічує амброзію і не 
дає  можливості визрівання насіння. На не-
оброблюваних ділянках, біля залізничних 
та автомобільних шляхів, на  непридат-
них землях знищення амброзії проводять 
до цвітіння шляхом оранки, культівації, 
спалювання, а також  виривання окремих 
рослин з коренем або 5-6 разове підкошу-
вання бур’янів протягом вегетації. Добрі 
результати дає застосування гербіцидів, 
дозволених в Україні (згідно переліку                                                
пестицидів і агрохімікатів).

Враховуючи велику шкідливість амб-
розії полинолистної як для сільського 
господарства, так і для здоров’я лю-
дини, боротьба з нею є одним із важ-
ливих і першочергових завдань усіх                                         
землекористувачів.

В. КОМАРНИЦЬКА, 
головний спеціаліст відділу контролю 

за обігом засобів захисту рослин 
ГУ Держпродспоживслужби 

в Луганській області.

Желтое пятно на боку. Это четкое 
свидетельство того, что арбуз дозрел. 
Его размер должен быть в пределах 5-10 
см в диаметре. У пятна может быть даже 
оранжевый оттенок!

А вот белое пятно, наоборот, отра-
жает недозрелость арбуза. Слишком 
большое пятно указывает на долгое 
вызревание в недостаточно теплых ус-
ловиях. Это делает арбуз менее сладким 
и недозрелым. Поэтому пятно размером 
больше ладони должно однозначно вас 
насторожить.

Контраст полосок на кожуре. Для 
полосатых сортов, вне зависимости от 
интенсивности цвета, именно яркий 
контраст полосок указывает на то, что 
перед нами хороший спелый арбуз.

Твердость кожуры спелого арбуза. 
При полном созревании ягоды, ее прак-

тически невозможно проткнуть ногтем.
ВАЖНО! Если вам уже попался не-

дозрелый арбуз, не пытайтесь отложить 
для дозревания. Это невозможно ни при 
каких условиях. Лучше используйте 
недозрелый арбуз в кулинарии — в ре-
цептах соленых и маринованных заго-
товок. Если, конечно, у этой не самой 
удачной покупке нет признаков избытка              
нитратов.

Гладкая и блестящая кожура. 
Обычно это признак спелости арбуза. 
Однако не стоит забывать о хитростях 
торговцев, которые постоянно натира-
ют арбузы. Поэтому выбирайте плод из 
глубины выкладки.

Глухой звук при простукивании. 
Увы, но этот признак не является универ-
сальным указанием, как выбрать зрелый 
арбуз. Потому что такой звук формиру-

ется и при постукивании перезрелых 
арбузов. А употребление перезрелого 
арбуза может нанести серьезный урон 
здоровью из-за прокисания красной      
мякоти. 

ВАЖНО! Даже незаметное на вкус 
прокисание мякоти – это избыток бо-
лезнетворных бактерий и токсических 
веществ. Поэтому – сразу принюхивай-
тесь к срезу! При разрезании свежий 
зрелый арбуз должен пахнуть свеже-
скошенной травой. Второй признак пе-
резрелого арбуза – матовая, как будто 
маслянистая, кожура. Это еще на при-
лавке заметно отличает его от хороших 
зрелых арбузов, у которых кожура глад-
кая и блестящая.

Сухой хвостик. Досадно, но и этот 
популярный в народе признак всего 
лишь указывает на то, что арбуз сорвали 
более 3 дней назад.

ВАЖНО! Какой бы арбуз вы ни 
выбрали, помните, что перед употребле-
нием его следует тщательно мыть – 
теплая вода + щетка!

КАК ВЫБРАТЬ АРБУЗ НА                  
РЫНКЕ. Давайте запомним призна-
ки добросовестной торговой точки, где 
правильно выбрать спелый арбуз:
• Специально отведенное место продаж 

(арбузы и дыни);
• Обязательно под навесом, защищаю-

щим от солнца и дождя;
• Категорически вдалеке от проезжей        

части;

• 20 см – минимальная высота, на кото-
рую должен быть приподнят над землей 
поддон для хранения;
• Наличие сертификата на каждую                  

закупленную партию.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ АР-

БУЗ БЕЗ НИТРАТОВ. Предельно допу-
стимая концентрация нитратов в арбузе: 
60 мг на 1 кг ягоды.

Обращаем внимание на следующие 
признаки избытка нитратов:

• грубые желтые волокна в мякоти, 
которые идут сквозь мякоть к кожуре – 
достоверный признак избытка нитратов;

• неравномерный цвет мякоти –          
очередной признак избытка нитратов;

• трещины в мякоти на разрезе по-
полам: когда на срединном разрезе в 
красной мякоти есть трещины, то, ско-
рее всего, в ягоде много нитратов. Их 
добавляли для ускорения созревания, в 
итоге арбуз начал резко и бурно расти, 
от чего мякоть потрескалась;

• слишком гладкая мякоть может 
быть и признаком нитратов, и точным 
указанием на отсутствие достаточной 
сладости. Сладкий сахарный арбуз 
имеет красную мякоть с заметной струк-
турой — выраженные сахаринки и «са-
харные островки» на срезе;

• разноцветные косточки, когда в 
одном арбузе есть полностью темные и 
светлые косточки;

makkgreen.com

 

Арбуз — не только вкусный, но и ценный продукт. При частом употреблении пло-
довой мякоти улучшается общее самочувствие, нормализуется обмен веществ, вес, 
снижается риск развития заболеваний сердца, сосудов, органов пищеварения. Ягода 
положительно влияет на состояние кожи: питает, увлажняет, замедляет процес-
сы старения, стимулирует обновление и рост тканей. Однако полезными качества-
ми обладает далеко не каждый арбуз: плоды накапливают нитраты, которые вызы-
вают боль в желудке, рвоту, тошноту, диарею.

Существует немало примет, которые наиболее часто циркулируют в народной 
молве как признаки спелого сладкого арбуза: желтое пятно на боку, глухой звук при 
постукивании, сухой хвостик, не слишком большой размер.
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9 способов 
удалить воду из уха

 
Подергать мочку уха. Этот метод 

способен помочь очень быстро. Нужно 
аккуратно потянуть или покачать мочку 
уха, наклоняя голову вниз, к плечу. Мож-
но также попробовать покачать головой 
из стороны в сторону.

Заставить работать гравитацию. 
Вода может медленно стечь из уха, если 
полежать на боку несколько минут.

Создать вакуум. Наклонить голову 
в сторону и прижать к уху сложенную 
ладонь. Аккуратно толкать руку вперед 
и назад к уху быстрыми движениями. 
Наклонить голову вниз, чтобы дать воде 
стечь.

Использовать фен. Теплый воздух 
способен высушить воду в слуховом про-
ходе. Фен нужно поставить на минималь-
ную мощность и держать на расстоянии 
30 см от уха, позволяя теплому воздуху 
дуть в него.

Применить специальные ушные ка-
пли для очистки ушных проходов. Они 

могут помочь убрать ушную серу, кото-
рая задерживает воду в ухе. Этот метод 
нельзя применять, если есть вероятность 
инфицирования наружного уха или пер-
форирования (повреждения) барабанной 
перепонки.

Закапать оливковое масло. Олив-
ковое масло может также помочь изба-
виться от воды в ухе. Нужно закапать 
несколько капель теплого масла в пора-
женное ухо и полежать на другой сторо-
не около 10 минут. После этого нужно 
сесть и наклонить ухо вниз. Вода и масло       
должны стечь.

Позевать или пожевать жвачку. 
Когда вода застревает в евстахиевых тру-
бах, движение челюстей и глотание иног-
да способны освободить их. Затем нужно 
наклонить голову, чтобы дать воде стечь.

Воспользоваться методом проду-
вания. Этот метод также может помочь 
открыть евстахиевы трубы. Главное – 
не дуть слишком сильно. Закройте рот, 
зажмите пальцами ноздри и медленно 
выдуйте воздух из носа. Сглотните. На-
клоните голову, чтобы вода могла стечь 
из уха.

 Использовать пар. Теплый пар мо-
жет помочь выпустить воду из среднего 
уха через евстахиевы трубы. Попробуйте 
принять горячий душ или подышать па-
ром над миской с горячей водой 5 минут. 
Затем наклоните голову в сторону, чтобы 
осушить ухо.

Если домашние средства не действу-
ют, нельзя использовать ушные палоч-
ки или назначать самому себе проти-
вовоспалительные капли! Это может 
усугубить ситуацию! Обязательно 
обратитесь к врачу, чтобы предотвра-
тить развитие инфекции!

rz.com.ua

 
 

Во время купания вода часто остает-
ся в ухе. Это ухудшает слух, вызывает 
дискомфорт и может возбудить инфек-
цию. Поэтому воду нужно как можно 
быстрее удалить.

Обычно вода вытекает из уха сама 
по себе. Но если этого не произошло, 
может развиться инфекция наружного 
слухового прохода, которая называется 
ухом пловца.

Тепловой удар не терпит никаких про-
медлений. Необходимо срочно начать 
лечение. Иначе возможны необратимые 
изменения в головном мозге, дисфункции 
внутренних органов.

Существует два типа теплого уда-
ра: пассивный – при котором наблюдается 
нехватка жидкости и интенсивный – при 
котором нарушается теплоотдача.

Как распознать тепловой удар
Существует целый ряд симптомов        

теплового удара. Если говорить о легкой 
форме, то это: легкое головокружение, 
тошнота, нарушение сердцебиения и уча-
щенное дыхание.

При этом не меняется цвет кожного по-
крова и температура тела остается преж-
ней.

При средней степени теплового удара 
признаки уже другие. Могут появиться 
сильная головная боль, помутнение в гла-
зах, тошнота, рвота, повышенное потоотде-
ление, повышение температуры тела до 40 
градусов, кровотечение из носа, обморок.

Также может наблюдаться тяжелая 
форма теплового удара. При такой стадии      
возможны острые проявления потери ко-
ординации и слуха, обморочное состояние, 
судороги, температура повышается до 41-
42 градусов, сухость тела и даже кома.

Что делать 
В первую очередь, нужно создать ком-

фортные условия. Пострадавшего надо 
уложить в тень. 

Затем обязательно расстегнуть ворот, 
облегчить дыхание пациента, обеспечить 
обильное питье. Кроме того, нужно при-
ложить смоченную ткань на локтевые 
суставы, под колени. Это усилит испаре-
ние, снизит температуру тела

Идеальными в таком случае являются 
прохладная вода, зеленый чай с лимоном. 
Но в целом сгодится любой напиток, ко-
торый поможет избавиться от обезвожива-
ния. Желательно к голове тоже приложить 
влажный прохладный компресс.

Если наблюдается средняя или тяжелая 
форма теплового удара, то необходимо 
вызвать скорую помощь. После теплового 
удара требуется восстановление, которое 
происходит на протяжении суток-двух. Тя-
желая стадия с сильным обезвоживанием 
может продлить лечение на еще более дли-
тельный срок.

Наиболее подверженными тепловому 
удару являются пожилые люди, дети и 
спортсмены.

Профилактика 
теплового удара

В жаркие дни нужно соблюдать меры 
безопасности, которые помогут избежать 
теплового удара: одеваться в легкую и 
светлую одежду; регулярно пить воду; но-
сить головной убор; находиться в тенистых 
участках, особенно в пик солнца; снизить 
потребление жирной пищи, отказаться от 
вредных привычек (особенно алкоголя); не 
находиться в душных помещениях; исполь-
зовать солнцезащитные средства (кремы и 
очки);уменьшить физическую активность.
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Тепловой удар провоцирует наруше-
ния обменных процессов в организме и 
развитие сердечно-сосудистых проблем. 
Например, возможна повышенная ча-
стота сердечных сокращений, сжатие 
кровеносных сосудов, в результате чего 
нарушаются функции сердца, головного 
мозга, почек.

Из-за теплового удара увеличивается 
активность клеток головного мозга, она 
превращается в хаотичную и беспоря-
дочную. Начинают активно вырабаты-
ваться антитела, клеточные функции 
нарушаются, а тело перестает полу-
чать необходимые сигналы.

Иными словами, при тепловом ударе 
человек перестает понимать, что про-
исходит вокруг. Ему становится слож-
но контролировать свои действия, сло-
ва, мысли. Он может не помнить, что 
было несколько минут назад, не сообра-
жать, что ему нужно делать. Именно 
поэтому очень важно не оставить чело-
века, у которого наблюдаются признаки 
теплового удара.

Малина - одна з найніжніших ягід 
літнього сезону. Здається, що її мож-
на з’їсти величезну кількість, адже 
в ній міститься стільки корисних                                     
властивостей. 

Однак, і про протипоказання забу-
вати не варто. Існує ряд проблем, при 
яких корисна ягода перетворюється в 
шкідливу. У малині багато вітаміну С, 
калію і магнію. Ягоди малини очищають 
кровоносні і лімфатичні судини від хо-
лестеринових бляшок, зміцнюють сер-
цевий м’яз і виводять з організму шлаки. 
Протизапальний ефект саліцилової кис-
лоти, яка міститься в ягоді, необхідний 
хворим артритами і артрозами. Робота 
травного тракту нормалізується за ра-
хунок клітковини і пектину в малині. А 
фруктові кислоти позитивно впливають 
на відхилення в травленні, викликані 
низькою кислотністю.

При простудних захворюваннях від-
вар з ягід малини пом’якшує і знімає за-
палення горла. Також він має відхарку-

вальний ефект, виводить мокротиння з 
бронхів, очищає їх від слизу. Вчені дове-
ли, що антиоксиданти малини поперед-
жають чоловіче безпліддя. А вітамін С 
і магній підвищують чоловічу фертиль-
ність і рівень тестостерону. Жінкам же 
корисні властивості малини допомага-
ють легко пережити клімакс.

В першу чергу ця ароматна ягода 
може викликати шкірну алергічну 
реакцію, особливо, якщо її вживати 
у великій кількості. Друга обереж-
ність пов’язана з проблемами шлунко-
во-кишкового тракту, при гастриті і ви-
разці не можна балувати себе малиною. 
Вона може спровокувати загострення                   
захворювань. 

Для тих, у кого є порушення в роботі 
нирок, малина також протипоказана. 
Її сечогінний ефект створить додаткове 
навантаження на хворі нирки. Ягоду не 
рекомендують вживати при бронхіаль-
ній астмі і при наявності поліпів у носі.

wworld.com.ua

Повышенная сухость. Выраженная 
сухость и ломкость волос часто говорит 
о нарушении жирового обмена, дефиците 
кальция, а также жирорастворимых вита-
минов А и Д в организме.

Себорея. Она может появиться в ре-
зультате грибковых поражений кожно-
го покрова головы, псориаза, экземы и 
контактного дерматита. Кроме того, к 
себорее может приводить недостаток в 
рационе кальция, меди, витаминов А, В 
и С, а также кисломолочных продуктов. 
Нередко к себорее приводят нарушения 
работы ЖКТ, которые сопровождаются 
злоупотреблением соленой, жирной, жа-
реной и острой пищи или же алкоголя.

Волосы быстро жирнеют. Склон-
ность волос к жирности нередко сигна-
лит о нарушениях в работе печени.

Волосы секутся. Если посеченные  
кончики становятся настоящей пробле-
мой, повреждение затрагивает большую 

часть волос и не проходит, несмотря на 
принимаемые косметические меры, это 
может быть симптомом анемии, связан-
ной с недостатком железа.

Залысины. В их появлении нередко 
«виноват» гормональный сбой.

Потеря волос. Если человек перенес 
ОРВИ, грипп или был подвержен стрес-
су, то усилившееся выпадение волос яв-
ляется естественным и временным про-
цессом. Выпадение волос на протяжении 
длительного времени может свидетель-
ствовать о разных проблемах: с почками, 
печенью, гормонами.

Седина. На ее появление значитель-
но влияет наследственность. Но также 
волосы могут седеть вследствие гормо-
нальных нарушений (в частности, дис-
функции щитовидной железы), при нару-
шении обмена веществ, анемии, скрытой 
инфекции, проблемах с печенью.

newsyou.info

 
 

Состояние волос – барометр состояния здоровья. Определенные проблемы с во-
лосами могут указывать на возникающие нарушения и болезни.
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Работа мечты
Американская фирма по про-

изводству матрасов открыла 
вакансию «тестировщика ма-
трасов». Компании необходим 
человек, который проверит удо-
бство кровати для головы и ног, 
согласно объявлению. Работа 
включает в себя тестирование 
продукта компании во время 
чтения, набора текста и приема 
пищи.

Миллионер-путешествен-
ник из Сиднея открыл вакан-
сию помощника, которому бу-
дет платить оклад от 52 тысяч             
долларов плюс все расходы на 
медстраховку, путевые расхо-
ды и проживание. 26-летний 
Мэтью Лепре владеет четырьмя 
онлайн-магазинам и ведет се-
минары в разных странах о 
том, как разбогатеть. В месяц 
австралиец зарабатывает 120 
тысяч долларов. По словам 
Лепре, путешествия во время 
работы позволили ему жить 
идеальной жизнью, и он хо-
чет дать кому-нибудь такую же                                                        
возможность. Соискатель до-
лжен разбираться в компьюте-
рах и  ведении соцсетей. Также 
ему необходимо быть органи-
зованным, амбициозным и ве-
селым. Лепре предлагает оклад 
от 52 тысяч долларов в год.

 Кот Паломник 
Кот по кличке Мурчик 

прошел более 300 киломе-
тров, чтобы вернуться в род-
ной монастырь в село Лавров 
Львовской области, где он 
прожил восемь лет. Батюшка, 
который за ним ухаживал, пе-
реехал служить в Луцк, забрав 
животное с собой. Однако Мур-
чик не смог прижиться в новом 
месте и решил отправиться 
домой. На настоящий момент 
здоровью животного ничего не 
угрожает. За его поступок кота 
окрестили Паломником.

Обнаружены гены 
семейного счастья

Исследование Йельского 
университета позволяет пред-
положить, что на семейное 
счастье могут влиять генетиче-
ские особенности, связанные с 
работой так называемого «гор-
мона любви» — окситоцина. 

Специалисты отмечают, что 
на взаимоотношения в паре мо-
жет влиять не только поведение 
партнеров, но и генетические 
особенности каждого из них. В 
исследовании приняло участие 
178 супружеских пар в возрас-
те от 37 до 90 лет. Участников 

спросили, насколько они удов-
летворены своими отношения-
ми с партнером. Также каждый 
предоставил образец слюны для 
генетического тестирования.

Оказалось, что даже если 
один из супругов имел опреде-
ленный вариант гена OXTR, в 
паре чаще царили мир и согла-
сие, а супруги чаще сообщали о 
том, что удовлетворены своими 
взаимоотношениями и чувству-
ют себя защищенными. И хотя 
разница составляла всего около 
4 %, ученые считают, что это 
значительный фактор семейно-
го благополучия.

Ген OXTR, о котором идет 
речь, регулирует работу ок-
ситоциновых рецепторов. 
Существует три подтипа дан-
ного гена: GG, AG и AA. Как 
выяснили ученые, именно ал-
лель GG связана с семейным 
счастьем. Кроме того, носители 
подобной мутации с меньшей 
вероятностью будут иметь тре-
вожную привязанность — тип 
неуверенности в отношениях, 
вызванный прошлым опытом 
с близкими родственниками 
и партнерами. Подобный вид 
привязанности связан с более 
низкой самооценкой, высокой 
чувствительностью к отказу 
и постоянной потребностью в 
одобрении.

Вокруг света

Самая многодетная 
мать ХХІ века

В Уганде живет самая мно-
годетная мать ХХІ века, у ко-
торой  уже 38 детей. Своих 
первых малышей Мариам На-
батанзи родила, когда ей было 
всего 13 лет. Позже выясни-
лось: роженица имеет ред-
кую особенность организма, 

благодаря которой всегда ро-
жает больше одного ребенка. 
Сейчас Мариам 39 лет, и она 
дала жизнь пяти двойняшкам, 
четырем тройняшкам и пяти 
четвернятам. Все дети живут 
в небольшом домике. Три года 
назад от женщины ушел муж, 
поэтому она всех воспитывает                  
самостоятельно. 

УНИАН

Киев вошел 
в ТОП-10 городов с 

красивейшими видами
Автор британского издания 

The Guardian назвал ТОП-10 го-
родов с самыми красивыми ви-
дами. Киев вошел в их число, 
наряду с Нью-Йорком (США), 
Гаваной (Куба), Бильбао (Испа-
ния) и другими. «Андреевская 
церковь пастельных тонов, на 
вершине крутого холма в исто-
рическом Подольском районе 
Киева – прекрасный образец ар-
хитектуры в стиле барокко. Но 
что действительно отличает эту 

церковь от многих других, так 
это смотровая площадка, с кото-
рой открывается великолепный 
360-градусный вид на город», – 
отмечается в статье. Автор также 
акцентирует внимание на «ку-
польных церквях, мощеной ули-
це, именуемой Андреевским спу-
ском», реке и других красотах.

Париж потерял 
титул самого 

романтического 
города

Рейтинг был составлен, 
учитывая пять факторов: коли-
чество заключенных браков, 

количество предложений вый-
ти замуж, возможности для 
ЛГБТ-сообщества, данные о 
сексуальной активности и коли-
чество романтических постов в 
соцсетях.  Париж оказался лишь 
на четвертом месте. Первое ме-
сто из 66 городов занял Нью-
Йорк. По данным Instagram, 
за последние полгода в городе 
было сделано больше всего 
предложений о браке.  На вто-
ром месте оказался Лондон, а на 
третьем Лос-Анджелес. Также 
в топ-10 вошли Париж, Чикаго, 
Берлин, Сан-Франциско, Сид-
ней, Майами и Мельбурн.

 
News.bigmir.net

Попугай - соучастник
В бразильском городке Вила 

Ирма Дульс во время рейда по-
лиции на наркопритон аресто-
вали не только преступников, 
но и попугая, который прохо-
дит в деле как их сообщник. 
Дело в том, что наркодилеры 
научили птицу выкрикивать 
«Мама, полиция!» при при-

ближении правоохранителей к 
зданию, где местная пара тор-
говала наркотиками. По такой 
схеме попугай действовал и 
в этот раз. Однако после того, 
как операция закончилась, пти-
ца не произнесла ни слова, хоть 
и видела вокруг себя много лю-
дей в полицейской форме.

Птицу передали в местный 
зоопарк. Там она проведет око-
ло трех месяцев, чтобы заново 
научиться летать. После этого 
попугая выпустят на волю.

Издание отмечает, что упо-
мянутый «подельник» попол-
нил список животных, птиц и 
рептилий, которых используют 
в своем бизнесе наркодилеры. 
Например, в 2008 году во вре-
мя рейда на гангстерский при-
тон в Рио-де-Женейро полиция 
«арестовала» двух аллигато-
ров, которым бандиты якобы 
скармливали трупы врагов. Од-
нако отец одного из преступ-
ников возразил, заявив, что те 
попытались такое сделать, но 
аллигаторы трупы кушать не 
стали.

В бочке через океан
72-летнему французу Жан- 

Жаку Савину, который в дека-
бре 2018-го заявил, что хочет 
сделать «нечто невероятное», 
удалось пересечь Атлантич-
еский океан в бочке. А тран-
спортное средство не имеет 
двигателя. На экстремальное 
путешествие Савин потратил 

122 дней и девять часов. Путе-
шествие мужчины началось 26 
декабря. Тогда мужчина плани-
ровал преодолеть океан за три 
месяца, чтобы до марта 2019 
года приплыть к берегам Ка-
рибских островов. Более того 
– Жан-Жак хотел, чтобы его 
прибило к побережью француз-
ских островов Мартиника или 
Гваделупа, ведь так «проще 
будет оформлять документы 
и отправить капсулу назад». 
Однако так не получилось. 
Во-первых, путешествие за-
вершилось на месяц позже. Во-
вторых, транспортное средство 
Савина дрейфует во Флориду, 
где и завершится путешествие.

Голубь за полтора 
миллиона долларов
На аукционе в Восточной 

Фландрии (Бельгия) гражданин 
Китая купил фламандского по-
чтового голубя за рекордную 
сумму — 1 млн 415 тыс. долла-
ров. Так, пятилетний Армандо 
стал самым дорогим почтовым 
голубем в мире. За крыльями 
птица имеет не одну победу в 
гонках, и считается одним из 
лучших в своем деле.

Экс-владелец голубя 63-лет-
ний Жоэль Вершут отметил, 
что Армандо рожден быть чем-
пионом. И он это доказал: в 
2017-2018 годах был лучшим 
в Бельгии, а в 2018 – лучшим в 
Европе.

Забыли ребенка
Самолет выполнял рейс из 

саудовского города Джидда в 
столицу Малайзии Куала-Лум-
пур. После вылета он вернул-
ся в аэропорт, потому что одна 
из пассажирок уже в самолете 
вспомнила, что забыла ребен-
ка в терминале аэропорта. Пи-
лот сразу провел переговоры с 
диспетчером. Диспетчер ска-
зала, что рейс требует срочно-
го возврата. После повторного 
запроса диспетчер дал разре-
шение на посадку, отметив, что 
никогда еще не сталкивался с 
подобной ситуацией. Видео, 
на котором можно услышать 
разговор между пилотом и 
диспетчером, было загружено 
на YouTube. Оно собрало уже 
50000 просмотров.

24tv.ua

Ученики – 
просто бараны

Во Франции в коммуне Кре-
ан-Бельдон местные власти хо-
тели убрать лишний класс из-за 
незначительного снижения об-
щего количества учащихся.

Родители посчитали, что в 
последних классах возрастет 
количество детей, поэтому это 
негативно скажется на качестве 
образования, пишут француз-
ские СМИ. Именно поэтому 
родители школьников креатив-
но решили эту проблему. Мест-
ный фермер привел в школу 
15 своих ягнят, которые были 
официально внесены в списки 
учебного заведения.

Протестующих поддержал 
даже местный мэр Жан-Луи 
Маре. Он издал указ о предо-
ставлении части школьного 
двора для проведения акции.

24tv.ua
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1. Начало всему пустота, но она должна быть заполнена.
2. Чтобы достичь желаемого, одного желания мало — нуж-

но принять решение. Только в этом случае появятся возмож-
ности.

3. Чтобы изменить свой путь, нужно остановиться, а уже 
после этого начать движение в другую сторону.

4. В жизни приходится расплачиваться за всё. Но дороже 
всего стоит бездействие. Иногда это становится очевидным 
лишь в конце жизненного пути.

5. Если человек всё время боится сделать что-то не так, 
совершить ошибку, то он, даже не подозревая об этом, делает 
самую большую ошибку в своей жизни.

6. Подобное всегда притягивается только подобным. В 
жизни нет ничего случайного. Мы притягиваем к себе вовсе 
не тех людей, которых хотели бы видеть возле себя, а тех, кто      
полностью подобен нам.

7. Если Вы видите, что поставленная цель недостижи-
ма, то сконцентрируйтесь на других целях. Достигнув их, 
попытайтесь вернуться к достижению первой.

8. Если у жизни ничего не просить, то она ничего и не даст. 
Если просить что-то неопределённое, то и дар будет носить та-
кой же характер. Необходимо всегда чётко формулировать 
желания.

9. В жизни не бывает абсолютного удовольствия. Оно 
всегда ограничивается нашим восприятием мира.

10. Вы стремитесь к переменам? Тогда забудьте о пассивнос-
ти. Именно, благодаря ей, упускается тот шанс, который предо-
ставляет судьба. Наметьте маршрут и конечный пункт. Но 
чтобы до него добраться, нужно отправиться в путь.

11. Жизнь всегда заставляет решать те задачи, которые 
человек избегает решать. От них невозможно спрятаться, так 
как, не решив какую-то задачу сейчас, её придётся решать на 
другом жизненном этапе. Но заплатить за решение придётся 
гораздо больше.

12. Выбор в жизни есть всегда. Иногда он заключается в от-
сутствии выбора. В мире много возможностей. Но, приобретая 
одно, всегда теряешь что-то другое. Поэтому потери неизбеж-
ны. Но их всегда можно рассматривать как новое приобретение.

volshebnica.semicwetik

 
 

Существует 12 правил судьбы. Кто их приду-
мал – неизвестно. Но те, кто с ними ознакомился, 
во многом соглашаются и в дальнейшем стараются                                                  
придерживаться их.

Это даже не правила, а психотерапевтическая тех-
ника. В её задачу входит переубеждение. Процесс этот 
долгий. Он требует целеустремлённости и настойчиво-
сти. Поэтому к правилам нужно относиться серьёзно и 
вдумчиво, а читать их следует каждый день.

Если же прочитать один раз и выбросить, то толку 
не будет. Лучше всего повесить их в комнате, чтобы они 
постоянно попадались на глаза. Попробуйте, и очень ско-
ро убедитесь, что жить Вам стало значительно легче.

Боль является частью роста. Когда наступают тя-
желые времена, напоминайте себе, что никакая боль не 
прибывает без цели. Двигайтесь от того, что причиняет 
вам боль, но никогда не забывайте урок, который она 
преподает вам. То, что вы боретесь, не означает, что вы 
терпите неудачу. Каждый большой успех требует, чтобы 
присутствовала достойная борьба. Хорошее занимает 
время. Оставайтесь терпеливыми и уверенными. Все 
наладится; скорее всего, не через мгновение, но в конеч-
ном счете все будет.

Все в жизни является временным. Всегда, ког-
да идет дождь, ты знаешь, что он закончится. Каждый 
раз, когда вам причиняют боль, рана заживает. После 
темноты всегда появляется свет — вам напоминает об 
этом каждое утро, но тем не менее часто кажется, что 
ночь продлится всегда. Этого не будет. Ничто не длится 
вечно. Таким образом, если все хорошо прямо сейчас, 
наслаждайтесь этим. Это не будет длиться вечно. Если 
все плохо, не волнуйтесь, потому что это тоже не будет 
длиться вечно. То, что жизнь нелегка в данный момент, 
не означает, что вы не можете смеяться. То, что что-то 
беспокоит вас, не означает, что вы не можете улыб-
нуться. Каждый момент дает вам новое начало и новое     
окончание. Каждую секунду вы получаете второй шанс. 
Просто используйте его.

Волнение и жалобы ничего не изменят. Те, кто жа-
луются больше всех, добиваются меньше всех. Всегда 
лучше попытаться сделать что-то большее и потерпеть 
неудачу, чем попытаться преуспеть, ничего не делая. 
Ничто не закончено, если вы проиграли; все закончено, 
если вы в действительности только жалуетесь. Если вы 
верите во что-то, продолжайте пытаться. И, независи-
мо от того, что произойдет в конечном счете, помните, 
что истинное счастье начинает прибывать только тогда, 
когда вы прекращаете жаловаться на ваши проблемы и 
начинаете быть благодарными за все те проблемы, ко-
торых у вас нет.

Ваши шрамы являются символами вашей силы. 
Никогда не стыдитесь шрамов, оставленных вам жиз-
нью. Шрам означает, что боли больше нет и рана затяну-
лась. Это означает, что вы победили боль, извлекли урок, 
стали более сильными и продвинулись. Шрам является 
татуировкой триумфа. Не позволяйте шрамам держать 
вас в заложниках. Не позволяйте им заставлять вас жить 
в страхе. Начните рассматривать их как признак силы.

Каждая маленькая битва — это шаг вперед.               
В жизни терпение не равно ожиданию; оно является 
способностью сохранять хорошее настроение, упорно 
работая на ваши мечты. Поэтому, если вы собираетесь 
пробовать, идите до конца. Иначе в старте нет никако-
го смысла. Это может означать потерю стабильности и 
комфорта на некоторое время и, возможно, даже вашего 
разума.  Это может означать жертвование отношениями 
и всем, что вам знакомо. Это может означать появление 
насмешек. Это может означать одиночество. Одиноче-

ство тем не менее является подарком, который делает 
многие вещи возможными. Вы получите пространство, 
в котором нуждаетесь. Все остальное — тест на вашу 
выдержку, на то, насколько вы действительно хотите до-
стичь цели.

Негативная реакция других людей — это не ваша 
проблема. Будьте уверены, когда плохое окружает вас. 
Улыбайтесь, когда другие попытаются победить вас. Это 
легкий способ поддержать собственный энтузиазм. Ког-
да другие люди будут говорить о вас плохо, продолжайте 
быть собой. Никогда не позволяйте чьим-либо разгово-
рам изменять вас. Вы не можете принимать все слиш-
ком близко к сердцу, даже если это кажется личным. Не 
думайте, что люди делают что-то ради вас. Они делают  
что-то ради себя.

Прежде всего, никогда не меняйтесь для того, чтобы 
произвести впечатление на кого-то, кто говорит, что вы 
не достаточно хороши. Меняйтесь, если это делает вас 
лучше и ведет вас к более яркому будущему. Люди бу-
дут говорить независимо от того, что вы делаете или как 
хорошо вы делаете это. Волнуйтесь о себе, а не о мне-
нии других. Если вы верите во что-то, не бойтесь бо-
роться за это. Большая сила прибывает из преодоления                      
невозможного.

То, что должно произойти, произойдет. Вы обрета-
ете силу, когда отказываетесь от криков и жалоб и начина-
ете улыбаться и ценить вашу жизнь. Есть благословения, 
скрытые в каждой борьбе, с которой вы сталкиваетесь, 
но вы должны быть готовы открыть сердце и ум, чтобы 
увидеть их. Вы не можете заставить вещи происходить. 
Вы можете только пытаться. В определенный момент вы 
должны отпустить ситуацию и позволить тому, что пред-
назначено, случиться.

Любите вашу жизнь, доверяйте интуиции, рискуйте, 
теряйте и находите счастье, изучайте через опыт. Это 
долгая поездка. Вы должны прекратить волноваться, 
задаваться вопросами и сомневаться в любой момент. 
Смейтесь, наслаждайтесь каждым моментом своей      
жизни. Вы можете не знать точно, куда вы намеревались 
пойти, но вы в конечном счете прибудете туда, где вы до-
лжны быть.

Просто продолжайте движение. Не бойтесь рассер-
диться. Не бойтесь полюбить снова. Не позволяйте тре-
щинам в своем сердце превращаться в рубцы. Поймите, 
что сила увеличивается каждый день. Поймите, что хра-
брость прекрасна. Найдите в вашем сердце то, что застав-
ляет других улыбаться. Помните, что вы не нуждаетесь 
во многих людях в своей жизни, поэтому не стремитесь 
иметь больше «друзей». Будьте сильны, когда будет тяже-
ло. Помните, что вселенная всегда делает то, что являет-
ся правильным. Признавайте, когда вы будете неправы, и 
извлекайте уроки из этого. Всегда оглядывайтесь назад, 
смотрите, чего вы добились, и гордитесь собой. Не изме-
няйтесь ни для кого, если вы не хотите. Делайте больше. 
Живите проще. И никогда не прекращайте движение.

 

Скрещенные руки и ноги сигна-
лизируют о нежелании принимать 
ваши идеи. Даже если собеседник 
улыбается и ведет приятную беседу, 
язык тела его выдает. С точки зре-
ния психологии скрещенные ноги 
или руки сигнализируют о том, что 
человек интеллектуально, эмоцио-
нально и физически отгораживается 
от того, что находится перед ним. 

Искренняя улыбка образует 
морщинки вокруг глаз. Когда дело 
доходит до улыбки, рот может об-
манывать, но глаза — нет. Люди ча-
сто улыбаются, чтобы скрыть свои 
истинные мысли и чувства, поэтому 
в следующий раз, когда вы захотите 
узнать, насколько неподдельна чья-
то улыбка, посмотрите, появились 
ли вокруг глаз «гусиные лапки». 
Если их там нет, эта улыбка что-то 
скрывает.

Копирование ваших движений 
— хороший знак. Отзеркаливание 
мимики и жестов — это то, что мы 
делаем неосознанно, когда чувству-
ем связь с другим человеком. Это 
признак того, что разговор идет в 
правильном русле и собеседник во-
сприимчив к вашим идеям. 

Осанка говорит о многом. Стоя 
прямо, с плечами, отведенными 
назад, вы принимает «сильную 
позу» — она позволяет визуально 
максимизировать занимаемое вами 
пространство. С другой стороны, 
сутулясь, вы словно сжимаетесь — 
кажется, что вы занимаете меньше 
места и демонстрируете меньшую 
влиятельность. Поддержание хоро-
шей осанки вызывает уважение и 
способствует взаимодействию, вне 
зависимости от того, являетесь ли 
вы лидером.

Глаза лгут. Большинство из 
нас, вероятно, постоянно слыша-
ло в детстве: «Смотри мне в глаза, 
когда говоришь со мной!». Наши 
родители исходили из предположе-
ния, что трудно не отводить взгляд 
от того, кого обманываешь, и были 
до некоторой степени правы. Но 
это настолько общеизвестно, что 
люди часто намеренно поддержи-
вают зрительный контакт, пытаясь 
скрыть тот факт, что они лгут. Про-

блема в том, что большинство пе-
ребарщивает и смотрит в глаза так 
долго, что возникает неприятное 
ощущение. Если вы разговариваете 
с кем-то, чей неотрывный взгляд за-
ставляет вас ерзать на стуле — осо-
бенно, если собеседник неподвижен 
и не моргает — что-то не так, и вам, 
возможно, лгут.

Поднятые брови свидетель-
ствуют о дискомфорте. Есть три 
основные эмоции, заставляющие 

нас поднимать брови: удивление, 
беспокойство и страх. Если кто-то, 
беседуя с вами, поднимает брови, и 
при этом речь не идет о чем-то, что 
может вызвать удивление, беспо-
койство или страх — тут явно есть 
что-то еще.

Чрезмерное кивание головой 
означает, что собеседник беспо-
коится по поводу вашего одобре-
ния. Тот, кто преувеличенно кивает 
в ответ на ваши слова, обеспокоен 
тем, что вы о нем думаете, или тем, 
что вы сомневаетесь в его способ-
ности выполнить ваши указания.

Сжатая челюсть сигнализи-
рует о стрессе. Сжатая челюсть, 
втянутая шея или нахмуренный лоб 
— все это признаки стресса. Вне за-
висимости от того, что говорит ваш 
собеседник, это признаки серьезно-
го дискомфорта. Возможно, разго-
вор коснулся чего-то, что его тре-
вожит, или его мысли сейчас далеко 
и он сосредоточен на том, что его 
расстраивает. 

charter97.org

 Язык тела предоставляет поразительное количество информации 
о том, что думают другие люди — если вы знаете, на что обращать 
внимание. А кому не хотелось в тот или иной момент прочесть чу-
жие мысли?

Исследования, проведенные Калифорнийским Университетом в 
Лос-Анджелесе, показали, что только 7% информации в процессе 
общения мы получаем из произносимых слов. Что до остального, то 
38% передает интонация, а 55% — язык тела. 

В следующий раз, когда вы будете на встрече или даже на свидании, 
или играть со своими детьми, следите за следующими подсказками.
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ДОМ 8,60 на 8,20, хозпострой-
ки, большой огород, удобства в 
доме, 099-096-70-02.

ДОМ, ул. Центральная, 246. 
6000 долларов, 095-008-46-17.

СРОЧНО ДОМ в пгт. Ново-
айдар, ул. Коваленко, 4, газ, вода, 
огород 8 соток. Цена договорная. 
095-008-46-17, 050-845-29-85.

ДОМ на берегу реки. Все   
удобства. 095-291-17-01

ДОМ в Айдар-Николаевке, 
050-243-28-80.

Жилой ФЛИГЕЛЬ, 099-45-45-244.

трёхкомнатную КВАРТИРУ в 
центре, 099-05-48-179.

МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ, 
099-96-34-086.

ТРАКТОР ЮМЗ, КУЛЬТИ-
ВАТОР ГАЗ-53 (самосвал), ПРИ-
ЦЕП ЗИЛовский (самосвал),  
050-04-395-79.

ХОЛОДИЛЬНИК, 095-203-47-71.

ТЁЛКУ. Возраст - 11 меся-
цев. На корову. Село Колядовка.     
050-81-40-489.

ТЁЛОЧКУ, 1,5 месяца. Недо-
рого. 050-05-47-571. 

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

СЕНО в тюках, 050-92-29-860.

КУКУРУЗУ. 1 кг - 4,50.           
095-665-00-06.

продам куплю

Изготовление, 
перетяжка, 

ремонт 
мягкой мебелИ
095-410-86-01, 067-640-64-14.

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

услуги

куплю коРоВ,  
бЫкоВ, Телок, лоШАДей.

095-512-38-39,       098-389-73-47

бУРИм 
СкВАЖИНЫ

диаметр 63-125 
095-052-85-55

Поездки на АЗОВСКОЕ МОРЕ: Мелекино, Белосарайская 
коса, Ялта, Урзуф (с июня). Выезд из поселка Новоайдар по пятницам в 
21:00 (центральная площадь), через Северодонецк, Рубежное, Кременную, 
Краматорск.

Перевозки осуществляются микроавтобусом, автобусом (от 8 до 28 
мест). Цена билета в обе  стороны – от 900 грн. (семье более 2-х человек 
- скидка). Помогаем с расселением: цены – от 60 грн./сутки с человека.

Подробности по телефонам: 066-789-54-14, 098-481-73-13.

Щиросердно вітаємо з ювілеєм 
з Дня народження директора 

НВК Муратівська ЗОШ I - III 
ст. – ДНЗ шановну Олену 
Петрівну ГРЕЧИШКІНУ!

Ваш ювілей – не тільки 
Ваше свято, радіють Ваші 
рідні й друзі теж! Хай 
Бог пошле років іще бага-

то, здоров’я, щастя, радості 
без меж! Нехай добром 

наповнюється хата, достатком, 
щирістю і сонячним теплом! Хай 

буде вірних друзів в ній багато, прихильна доля огор-
та крилом! Хай весни будуть світлі, легкокрилі, не 
буде втоми лагідним рукам! Нехай здійсниться те, що 
не збулося, і  добре серце не підкориться рокам!

Члени профспілки НВК.

Від всього серця вітаємо з Днем народження 
позаштатного кореспондента «ВН» шановну 
Наталію Іллівну ГЕТЬМАНЦЕВУ!

Вітаємо сердечно! І хочем побажати: здоров’я, 
миру, радості і горя щоб не знати! Щоб доля 
усміхалася, щоб зіроньки сіяли! Щоб Ангели небесні 
завжди охороняли! Щоб здійснилися мрії, усі, що 
забажали Ви! Вітання, як сьогодні, багато літ при-
ймали! Щоб мали гарний настрій і в будні, і в свята, 
бажаємо Вам щастя на Многая Літа!

З повагою – колектив 
ТОВ «Вісник Новоайдарщини».

Дорогого мужа, отца, дедушку, прадедушку 
ШОПИНА Дмитрия Дмитриевича поздравляем с 
80-летним юбилеем со дня рождения!

Восемьдесят лет – возраст самый замечательный. 
Это время мудрого и простого счастья. Так пусть 
же Вас минуют стороной ненастья, пусть здоро-
вье, дружба и родные люди рядом с Вами в жизни           
постоянно будут!

Жена, дети, внуки, 
правнуки, зять, невестка. 

ВОСК, МЁД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ОБМЕН ВОЩИНЫ,           
050-704-33-18.

ВАЗ или «Таврию» для себя, 099-74-097-30.
ШИФЕР, б/у, деревянные БАЛКИ и ДОСКИ на перекрытия.        

095-762-70-51.

ФИТОПРЕПАРАТ на основе трав полностью вылечит суставы, 
остеохондроз. СВЕЧИ от   геморроя. 095-762-70-51.

Бурим СКВАЖИНЫ. Диаметр 63-125. 095-678-06-28.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Установка. Ремонт. 066-718-79-40.

29 июля - 1 год 
светлой памяти 
СЕРГИЕНКО 

Клавдии Максимовны.

Не слышно голоса родного, не 
видно добрых, милых глаз… За-
чем судьба была жестока? Как 
рано ты ушла от нас! Любила 
жизнь, не знала покоя, не падала 
духом никогда. Не смыть слеза-
ми наше горе, для нас ты будешь 
жить всегда!

Родные.

27 июля – год 
светлой памяти 

дорогого, любимого сына, 
мужа, отца, брата 

БАЛЯС Дмитрия Сергеевича

Мгновение!.. И невозможно ни-
чего исправить, и не вернуть тебя 
нам никогда… Из жизни ты ушел, 
но не из памяти, а наша боль оста-
лась навсегда.
Сквозь звездный звон, сквозь 
истины и ложь, сквозь боль и 
мрак, и сквозь ветра потерь нам 
кажется, что ты еще придешь и                   
тихо-тихо постучишься в дверь.
Ах, Димочка, если б только мы 
могли, за счет своих твои бы 
годы сберегли… Прости, родной,        
мы не смогли…
       Твои родные.

ПОМНИМ . . .
УголЬ

Цены летние
066-928-50-36 
067-729-87-31

считать недействительным
ПОСВІДЧЕННЯ учасника ліквідації наслідків аварії на Чорно-

бильській АЕС у 1986 році серії А № 506000 на ім’я ТИТАРЕНКА 
Олександра Івановича вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я МАРТИНЕНКА Сергія Федоро-
вича, 17.05.1960 р. н., виданий Біловодським РВК, вважати недійсним.

Втрачені ПАСПОРТ та ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ЗАХАР-
ЧУКА Олександра Івановича, 05.02.1970 р. н., вважати недійсними.

Утерянный ВОЕННЫЙ БИЛЕТ на имя ХУДОВА Дмитрия             
Евгеньевича, 07.05.1979 г. р., выданный Жовтневым РВК г. Луганска, 
считать недействительным.

Сделаю фигуры, арки, гирлянды, фотозоны из воздушных шаров. 
050-998-38-91. НАСТЯ.
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В современной психоло-
гии считается, что ощущение 
счастья от дружбы связано с 
интенсивностью совместных 
занятий друзей и тем, насколько 
часто друзья положительно оце-
нивают друг друга. 

Исследователи из Дартмут-
ского колледжа доказали, что 
обычно экстраверты больше 
дружат с другими экстравер-
тами, а интроверты — с други-
ми интровертами.

Французские учёные обна-
ружили, что даже акулы «уме-
ют» дружить: в стаях неко-
торые особи всё время держатся 
вместе, а других избегают.

В 1966 году американский 
психолог Эллиот Аронсон сфор-
мулировал «эффект неуклюже-
сти», согласно которому нелов-
кие в поведении люди кажутся 
остальным привлекательнее. 

И у животных, и у людей 
дружба связана с политиче-
ской активностью и зависит от 
конкретной позиции (во всех 
смыслах) другой особи, а также 

возможностью собирать вок-
руг себя единомышленников в 
конфликтных ситуациях. 

Выражение «закадычный 
друг», означающее сегодня   
крепкую дружбу, имеет совсем 
другие корни. Изначально, этот 
фразеологизм обозначал: «за-
лить за кадык», «напиться». 
То есть, по сути, речь шла о             
собутыльнике.

Показав на Олимпиаде-1936 
одинаковый результат в прыж-
ках с шестом, два японца Сюхэй 
Нисида и Суэо Оэ не согласи-
лись с решением Олимпийского 
комитета и, распилив серебря-
ную и бронзовую медали, сдела-
ли себе по бронзово-серебряной 
медали. 

В честь дружбы был назван 
астероид 367 Amicitia. В пере-
воде с латинского, это слово как 
раз и означает дружбу. 

Социологические исследова-
ния уже не первый год определя-
ют австралийский Сидней как 
город с самыми дружелюбными 
жителями. 

Около 90 % пользователей 
социальных сетей уверены в 
том, что настоящая дружба 
возможна только в реальной 
жизни при наличии личных 
встреч и живого общения. 

Ученые из университета Се-
верной Каролины установили, 
что хорошие дружеские от-
ношения между людьми спо-
собны значительно укрепить 
здоровье человека и наделить 
положительными эмоциями. 
Половина участников исследо-
вания жили обычной жизнью, 
а другая половина принимала 
участие в ежедневных медита-
циях, где люди должны были 
думать о друзьях положительно. 
Выяснилось, что у последних 
оказалась выше функциональ-
ность блуждающего нерва, со-
ответственно, эти люди намного 
больше испытывали позитивных 
эмоций и меньше  болели.

Иметь много друзей полезно 
для здоровья. Медики устано-
вили, что счастливые обладате-
ли большого количества друзей 
никогда не мучаются от бес-
сонницы и редко чувствуют себя 
усталыми.

Мужская дружба действи-
тельно отличается от жен-
ской, и мужчины, как правило, 
готовы редко менять своих дру-
зей и могут им простить намного 
больше, чем женщины.

У детей, чьи родители        

активно общаются с большим 
количеством людей и имеют 
много друзей, продолжитель-
ность жизни значительно 
больше, чем у тех детей, родите-
ли которых сторонятся общения 
и людей.

В ходе исследований было 
установлено, что люди в возра-
сте, поддерживающие связь 
со старыми друзьями, живут 
намного дольше, при этом об-
щение с родственниками на про-
должительность жизни никак не 
влияет. 

Недавно американскими учены-
ми был доказан факт того, что 
друзья нас согревают в пря-
мом смысле этого слова. Те 

люди, которые вызывают у нас             
всплеск положительных и при-
ятных эмоций, дают нам субъек-
тивное ощущение тепла. 

Оказывается, у друзей ДНК 
могут быть очень похожи, 
почти как у родственников. 
К такому выводу пришли аме-
риканские генетики из штата 
Массачусетс, проанализировав 
гены почти у 2000 людей. Обна-
ружилось, что любая случайно 
выбранная пара друзей может 
иметь больше сходства генов 
(примерно 1 %), чем с другими 
посторонними людьми.

podrobnosti.ua; 
facty.by; medaboutme.ru

Идея проведения Дня дружбы на официальном уровне была 
оглашена в Международное десятилетие мира и ненасилия, 
проводившееся с 2001 по 2010 года. Она была зафиксирована в 
Декларации и Программе действий. А окончательное закрепле-
ние статуса праздника произошло в 2011 году на 65-ой сессии              
Генассамблеи ООН.

О ДРУЖБЕ ВСЕРЬЕЗ
Истинная дружба — одна из тех вещей, о которых, 

как о гигантских морских змеях, неизвестно, явля-
ются ли они вымышленными или где-то существуют.          
Артур Шопенгауэр.

Друг — это одна душа, живущая в двух телах.      
Аристотель.

Дружба — это такое святое, сладостное, прочное и 
постоянное чувство, что его можно сохранить на всю 
жизнь, если только не пытаться просить денег в долг. 
Марк Твен.

Дружба двух женщин — всегда заговор против     
третьей. Альфонс Карр.

Выбирай друга не спеша, еще меньше торопись   
променять его. Бенджамин Франклин.

Остаться без друзей - самое худшее после нищеты и 
несчастья. Даниэль Дефо.

 Друг - человек, который знает о нас все и тем не 
менее любит нас. Элберт Хаббард.

Любовь может быть неразделенной. Дружба -            
никогда.  Януш Вишневский.

 
Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг.   

Шота Руставели.

 Дружба — это когда с человеком хорошо просто так. 
Юрий Нагибин.

Самый прекрасный подарок, сделанный людям по-
сле мудрости, — это дружба. Франсуа Ларошфуко.

О ДРУЖБЕ С УЛЫБКОЙ
• Друзья - это люди, которые очень хоро-

шо вас знают, но все равно хорошо к вам 
относятся.
• - Как дела на личном фронте?                                  

- Победила дружба...
• Хорошие друзья никогда не позволят 

вам совершать глупые поступки. Одному.
• Если ваш лучший друг увел у вас не-

весту, не ругайтесь: через несколько лет 
вы поймете и оцените его благородный 
поступок.
• Дружба между мужчиной и женщиной 

всегда основывается на надежде одной 
из сторон, что это не просто дружба.
• Только лучшие друзья лучше вас               

знают, что еще вкусного есть у вас в                                
холодильнике.
 • Говорят, что минута смеха продлева-

ет жизнь на 5 минут. Похоже, с моими       
друзьями я буду жить вечно.
• У каждой девушки есть она... Подруга, 

которая ест всё, что хочет, и не толстеет!
• Друзья должны быть такими, чтобы 

потом ещё и ваши дети дружили.
• По количеству друзей on-line можно 

узнавать погоду.
• Лучшая подруга – это новостное из-

дание, психиатр, бармен, рекламный                     
менеджер, служба спасения и круглосу-
точный телефон доверия в одном лице.
• Женщина — подруге: 
— Ненавижу друзей мужа. Всех бы их,    

гадов, переженила.

 2 ПРИТЧИ ПРО ДРУЖБУ
Жили два соседа. Пришла зима, выпал снег. Один сосед рано утром вышел 

с лопатой разгребать снег перед домом. Пока расчищал дорожку, посмотрел, 
как там дела у соседа. А у него — аккуратно утоптанная дорожка.

На следующее утро опять выпал снег. Первый сосед встал пораньше, при-
нялся за работу, глядит — а у соседа уже дорожка проложена.

На третий день снегу намело по колено. Встал ещё раньше первый сосед, 
вышел убирать снег. А у соседа — дорожка уже ровная, прямая — просто 
загляденье!

В тот же день встретились они на улице, и первый сосед спрашивает:
— Послушай-ка, а когда ты успеваешь снег перед домом убирать?
Второй сосед удивился сначала, а потом засмеялся:
— Да я его никогда не убираю. Это ко мне друзья ходят!

Ученик пришёл к Учителю и спросил его:
— Мастер, сколько друзей должно быть у человека — один или много?
— Всё очень просто, — ответил Учитель, — сорви мне вон то красное 

яблоко с самой верхней ветки.
Ученик задрал голову и ответил:
— Но оно очень высоко висит, Учитель! Мне не достать.
— Позови друга, пусть он поможет тебе, — ответил Мастер.
Ученик позвал другого ученика и встал ему на плечи.
— Мне всё равно не достать, Учитель, — сказал огорчённый ученик.
— У тебя больше нет друзей? — усмехнулся Учитель.
Ученик позвал ещё приятелей, которые кряхтя стали взбираться друг дру-

гу на плечи и спины, пытаясь построить живую пирамиду. Но яблоко висе-
ло слишком высоко, пирамида рассыпалась, и ученик так и не смог сорвать      
вожделенное яблоко.

Тогда учитель подозвал его к себе:
— Ну, ты понял, сколько человеку нужно друзей?
— Понял, учитель, — сказал ученик, потирая ушибленный бок, — много 

— чтобы все вместе мы смогли решить любую проблему.
— Да, — ответил Мастер, огорчённо покачивая головой, — действитель-

но, нужно много друзей. Чтобы среди всего этого сборища гимнастов нашёл-
ся хотя бы один умный человек, который догадался бы принести лестницу!


