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Аптечная сеть «Подорожник» 
в связи с открытием аптеки 

приглашает на работу 
ЗАВЕДУЮЩЕГО АПТЕКОЙ, 
ПРОВИЗОРА, ФАРМАЦЕВТА 

(рассмотрим кандидатов 
с медицинским образованием). 

Компания гарантирует 
высокий уровень заработной платы, 

официальное трудоустройство, 
социальные гарантии. 

 Тел. 096-76-33-184, 067-740-28-60.

Привітання голови 
Луганської обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації Сергія Гайдая 
з Днем Соборності України

Шановні жителі Луганської області!

Вітаю з визначним державним святом – Днем Соборності 
України!

22 січня 1919 року назавжди увійшло до історії нашої країни як 
символ давнього прагнення українського народу до возз’єднання 
у межах усіх українських земель, неподільності української дер-
жави і втілення у життя мрії про її незалежність.

Соборність – це не лише об’єднана територія, а і духовна та 
ціннісна єдність, яка уособлює велику родину всього українського 
народу.

І нам не слід озиратись у минуле, ми маємо впевнено руха-
тись вперед, до миру на нашій землі. Від кожного з нас залежить, 
як швидко він настане та яким він буде. Наблизити його можна 
тільки через діалог, у тому числі, – людей по обидва боки лінії 
розмежування. 

Настав час шукати точки дотику! Луганщина була і залишається 
єдиною родиною для 120 національностей. Нас пов’язують 
родинні, дружні та професійні зв'язки. Тож ми маємо бути завж-
ди разом!

У День Соборності України варто згадати всіх тих, хто єднав 
нашу країну понад століття тому, та тих, хто зараз береже кордон 
нашої незалежної держави. 

Бажаю вам тепла, затишку, родинного добробуту та мирного 
неба над головою.

Слава Україні!

Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, 
что стоимость годовой подписки составляет 300 гри-
вень, подписки на полгода - 160 гривень, на 1 месяц -                                                 
30 гривень. 

К тому же, в наступившем году сохраняются преж-
ние льготы: при условии годовой подписки в тече-
ние года можно бесплатно напечатать в газете одно                                 
поздравление или объявление.

Сделайте подарок своим близким!

Серед нагороджених – 
32 мешканки Вінницької 
області, 116 – Волинської, 
33 – Дніпропетровської, 28 – 
Донецької, 26 – Житомирської, 
52 – Закарпатської, 14 – 
Запорізької, 45 – Івано-
Франківської, 31 – Київської.

Почесне звання також отрима-
ли 2 мешканки Кіровоградської 
області, 5 – Луганської, 56 – 
Львівської, 14 – Миколаївської, 
59 – Одеської, 17 – Полтавської, 
129 – Рівненської, 8 – Сумської, 
28 – Тернопільської, 21 – 
Харківської, 13 – Херсонської, 
31 – Хмельницької, 27 – 
Черкаської, 44 – Чернівецької, 
15 – Чернігівської та 1 – міста 
Києва.

 Почесну нагороду отрима-
ли  дві жінки з Новоайдарсь-
кого району:  Ніна Іванівна 
Решетняк, що мешкає в селі 
Михайлюки, та Юлія Сергіївна 

Величко з села Райгородка. 
Обидві народили  та виховують               
по п’ять діточок.  

Почесну місію вручення на-
город виконали в. о. голови 
райдержадміністрації Тетяна 
Новикова та голова районної 
ради Віктор Макогон.

10 січня у селі Михайлюки 
нагрудний знак і посвідчення 
про присвоєння Почесно-
го звання України «Мати – 
героїня» урочисто отримала  
Ніна Іванівна Решетняк, а 14 
січня в Райгородці вітали Юлію 
Сергіївну Величко. 

Очільники району побажа-
ли нагородженим довгих років 
життя, сімейного затишку та 
радості від дітей.

Нариси про долю цих 
дивовижних жінок 

читайте у наступних номерах.

10 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ №  893 «Про присвоєння 
почесного звання «Мати-героїня».

Указом відзначені багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, 
створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного та духовного розвитку. Всього, 
згідно з зазначеним Указом, Почесне звання отримали 847 українських жінок.

Очільники району вручають відзнаку Юлії Величко.

Віктор Макогон, Ніна Решетняк і Тетяна Новикова.

Довідка. «Почесне 
звання «Мати-героїня» 
присвоюється Указом Пре-
зидента України жінкам, 
які народили та виховали  до 
восьмирічного віку п'ятьох 
і більше дітей, у тому 
числі дітей, усиновлених 
у встановленому законо-
давством порядку, врахо-
вуючи вагомий особистий 
внесок у виховання ді-
тей у сім'ї, створення 
сприятливих умов для 
здобуття дітьми освіти, 
розвитку їх творчих 
здібностей, формування ви-
соких духовних і моральних 
якостей» (із ПОЛОЖЕННЯ 
про почесні звання України).
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З вітальними словами до ме-
дичних працівників амбулаторії, 
до райгородців звернулися голо-
ва Новоайдарської районної ради   
Віктор Макогон, в. о. голови рай-
онної державної адміністрації 
Тетяна Новикова, головний лікар 
КНП «Новоайдарський центр 
первинної медико-санітарної до-
помоги» Ольга Корж, начальник 
управління економічного розвит-
ку і торгівлі РДА Олена Кізілова, 
депутат районної ради Михайло 
Помазан, директор КП «Райбу-
дзамовлення» Валентина Неве-
ровська. В своїх виступах вони 
підкреслили, що найдорожче в 
нашому житті – здоров’я. Його 

треба берегти. Тож ремонт ам-
булаторії – це значний внесок у 
збереження здоров’я мешканців 
такого великого населеного пунк-
ту як Райгородка. Гості побажали 
всім райгородцям міцного здо-
ров’я, щастя, радості та добробуту 
на довгі роки.

Від імені райгородців подяку-
вала всім, хто доклав стільки зу-
силь для реалізації цього проекту, 
в.о. Райгородського сільського 
голови Світлана Шиповська. «Ми 
так давно про це мріяли, - сказала 
вона. – Дякуємо, що втілили нашу 
мрію в життя».

Коровай, урочисте перерізання 
стрічки – все це, звичайно, було 

на заході й додавало святковості. 
А ще святковий настрій вправно 
створювали юні райгородські ар-
тисти та учасники художньої са-
модіяльності Райгородського сіль-
ського Будинку культури.

Після завершення урочистої 
частини всі бажаючи мали можли-
вість оцінити ремонт внутрішніх 
приміщень. За словами райгород-
ців, вони залишились приємно 
вражені. І є чому. Ремонт зроблено 
на совість. Кабінети світлі, про-
сторі, в амбулаторії дуже тепло та 
затишно.

Встановлено новий економіч-
ний котел, який дуже гарно та 
якісно опалює приміщення. Як 
зауважує фельдшер амбулаторії 
Наталія Леонідівна Маляренко, 
за ті 30 років, що вона працює 
тут, вона вперше може дозволити 
собі зняти в приміщенні зимо-
ве взуття. «І нам працювати буде 
набагато легше, і пацієнтам в 
рази комфортніше та зручніше», -                            
каже Н. Маляренко.

За словами медиків, можливо-
сті оновленої амбулаторії зросли 
в багато разів. Збільшилася кіль-
кість кабінетів, в яких встанов-
лено нове медичне обладнання, 
відкрито кабінети для проведен-
ня вакцинації, кімната «Здорової   
дитини» та багато іншого.

«Звичайно, ми будемо працю-
вати й надалі над покращенням 

умов надання медичної допомоги 
людям, - зауважила Ольга Корж. – 
Це стосується й подальшого онов-
лення медичного обладнання, й 
якості надання медпослуг».

«В нашому селі працюють 
професійні, чуйні медичні пра-
цівники, - говорять мешканці 

Райгородки. Ось вже й амбула-
торію відремонтували. Тепер 
би нам ще лікаря в село – тоді                                    
б все було просто ідеально!».

Сподіваємось, це бажання сіль-
ських мешканців теж обов’язково 
здійсниться. Всі передумови для 
цього є. Головне, будьте здорові!

Після капітального ремонту цього тижня в селі Райгородка відкрито амбулаторію загальної 
практики сімейної медицини. Ця урочиста непересічна подія зібрала разом мешканців Райгородки,                  
а також дорогих гостей.

Приміщення амбулаторії потребувало ремонту уже досить давно, але здійснити його вдалося саме 
тепер.

- Ольго Леонідівно, по-перше, вітаємо 
Вас та Ваш колектив зі всіма чудовими 
зимовими святами. Всього Вам найкра-
щого! І відразу до справи: після ремон-
тів відкрито дві лікарські амбулаторії. 
Це чудова новина. Як же просувалися 
справи? Скільки тривали ремонти?

- Дякую за привітання. Навзаєм. І, 
звичайно, до справи. Ремонти амбулато-
рій вдалося провести завдяки співпраці 
з Державним фондом регіонального роз-
витку. За допомогою управляння еконо-
мічного розвитку і торгівлі РДА (О. А. 
Кізілова) ми написали програму. Доціль-
ну, обґрунтовану, з урахуванням всіх ню-
ансів – саме на капітальний ремонт цих 
двох амбулаторій. І ми виграли. Великий 
обсяг робіт. Багато переживань, очіку-
вань. І ось результати, які стали втіленням 
мрії багатьох людей. Це не може лишити 

байдужим, і я щаслива, що причетна до 
цього. Звичайно, це все було б неможли-
ве без величезної підтримки, допомоги 
на кожному етапі голови райради Віктора 
Макогона, тодішнього голови райдерж-
адміністрації Віктора Сергієнко, в. о. 
голови РДА Тетяни Новикової, началь-
ника управління економічного розвитку 
і торгівлі РДА Олени Кізілової, всього 
депутатського корпусу. Щира подяка від 
мене, від медпрацівників, мешканців              
Смолянинового та Райгородки.

Фонд, на умовах співфінансування з 
районного бюджету, підтримав нашу іні-
ціативу та надав кошти, необхідні для 
проведення ремонтних робіт. Проведено 
повну заміну всіх інженерно-технічних 
комунікацій з обладнанням автономних 
систем. Виконано ремонт внутрішніх 
приміщень - вони стали затишними та 

функціональними. Замінено всі вікна і 
двері. Оновлено фасади. Для зручності 
та доступності маломобільних груп на-
селення, вхід до амбулаторій обладнаний 
пандусом. В умовах амбулаторії можна 
зробити електрокардіограму,  отримати 
необхідне лікування. Чому саме ці дві 
амбулаторії? Відповідь на це питання 
очевидна.  Почну з Смолянинового. Тут 
введення в експлуатацію будівлі датуєть-
ся 1995 роком. Завдяки тодішньому керів-
нику сільгосппідприємства В. А. Жуку, 
який був головою бюджетної комісії об-
ласної ради, вдалося привести інвестиції                                         
до населеного пункту. 

В 1989 році почалося будівництво. 
Після відкриття амбулаторію відвідав 
Президент України Леонід Кравчук, який 
зауважив, що це – найкраща сільська ам-
булаторія в Україні. Вже на той час тут 
були і фітобар, і кабінет здорової дити-

ни, і стоматологічний кабінет, та ін. Але 
поступово, через брак фінансування, бу-
дівля почала занепадати, поки не дійшла 
до аварійного стану та була тимчасово за-
крита. Медпрацівникам виділили місце в 
двох кабінетах сільської ради, в опалюва-
них кімнатах. Але цього, самі розумієте, 
недостатньо для повноцінної роботи. 

Далі – проект, виграш, початок ремон-
ту. Почалися ремонтні роботи в 2015 році. 
Проходили поетапно: 2015 р. – ремонт 
кровлі, заміна вікон на суму 678 тис. 408 
грн.; 2017 рік – утеплення, установлення 
пандусу (986 тис. 165 грн.); 2018 рік – ре-
монт внутрішніх приміщень (963 тис. 728 
грн.); 2019 рік – ремонт внутрішніх при-
міщень (458 тис. 926 грн.). Загальна сума 
склала більше трьох мільйонів гривень.

На сьогодні сімейна медицина – альтернатива вирішення проблем, пов’язаних 
із здоров’ям населення країни. Зараз немає людей, які б не чули  про медичну рефор-
му, яка передбачає кардинальні зміни в обслуговуванні пацієнтів на рівні європейських 
стандартів і розвитку інституту сімейної медицини.

Ключові завдання, які були поставлені надавачам первинної медичної допомоги в нашо-
му районі реалізовані:  Центр ПМСД став комерційним неприбутковим підприємством; 
заключено договір з НСЗУ, створюються всі можливості для роботи в сучасних умовах.

Напередодні  Нового року після капітального ремонту  гостинно відкрила двері для 
своїх відвідувачів Смолянинівська сільська лікарська амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини. І це був дійсно пам’ятний новорічний подарунок. Та, як виявилося, 
він не один! Буквально за два тижні, 14 січня, урочисте відкриття сільської лікарської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини з перерізанням стрічки, врученням 
символічного ключа чекало на мешканців села Райгородка.

Це – вагомі події, які дуже важливі для розвитку медицини, надання якісних медич-
них послуг мешканцям Новоайдарщини. І саме вони надихнули нас на це інтерв’ю. Про 
те, як реалізувалися ці два проекти, яке значення мають, які перспективи на них че-
кають, нам залюбки розповіла головний лікар КНП «Новоайдарський центр первинної 
медико-санітарної допомоги». О. Л. Корж. Ольга Леонідівна, не дивлячись на практично 
цілодобову зайнятість,   знайшла трохи часу в своєму щільному графіку, аби поділитися 
з нами важливою та цікавою інформацією.

Маніпуляційний кабінет у Райгородській АЗПСМ
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 - А що з медичним обладнанням для 
відремонтованої амбулаторії? 

- Так, про це ми теж потурбувалися. 
Більш ніж на 60 тис. грн. закуплено необ-
хідного обладнання. Серед нього, і опро-
мінював бактерицидний, і стерилізатор, 
сумки фельдшера та лікаря з набором, і 
юлайзер, і багато іншого. Зараз – це су-
часний медичний заклад, обладнаний 
всім необхідним. Тут є можливості для 
надання медичної допомоги населенню в 
комфортних умовах. Доступні і стаціона-
розаміщені форми лікування, і роздільні 
кабінети для щеплень дітей та дорослих. 
Тепло, бо працює газова котельня, амбу-
латорія       забезпечена водопостачанням. 

В планах: відкриття аптечного пункту, 
залучення до прийому вузьких спеціаліс-
тів за графіком (співпрацюємо з облас-
ною поліклінікою), пересувний стома-
тологічний кабінет. Ще дуже важливий 
факт – тепер у амбулаторії є свій санітар-
ний транспорт. Вважаю, це дуже важливо 
для населеного пункту, де проживає 1269 
людей, та який розкинуто більш ніж на 5 
кілометрів. 

- Погоджуюсь. З Райгородкою подіб-
на ситуація?

- Так,  подібна. Але будівля Райгород-
ської амбулаторії ще старша – 1960 року. 
І за весь час ремонт тут не робився жод-
ного разу. Тож, звичайно, чим далі – тим 
складніше працювати. Тож чому ми під-
готували проект – зрозуміло. 

Ремонтні роботи тривали приблизно 

таким же чином: 2015 рік – ремонт кровлі, 
заміна вікон (663 тис. 447 грн), 2018 рік – 
утеплення, встановлення пандусу (1 млн. 
грн.);  2019 рік – ремонт внутрішніх при-
міщень (211 тис. 652 грн.). Загальна сума 
склала майже 1 млн. 900 тис грн. Закупле-
не й необхідне обладнання майже на 110 
тис. грн. (електрокардіограф, юлайзер, 
тонометр, стерилізатор, шафа медична 
та ін.). Створені сприятливі умови і для 
роботи медичних працівників (їх в обох 
АСЛ по 4), і для проведення прийомів, і 
проведення виїзних прийомів... 

В умовах амбулаторії діти і дорослі 

можуть пройти огляд і лікування сімей-
ного лікаря, отримати направлення на 
консультацію до вузьких спеціалістів, 
рецепти на медикаменти за програмою 
«Доступні ліки» та для пільгової катего-
рії пацієнтів. В амбулаторії проводяться  
щеплення та маніпуляції різного харак-
теру дітям та дорослим, лікування в ден-
ному стаціонарі за призначенням свого 
лікаря, огляд жінок та ін.  Навесні пла-
нуємо займатися прилеглою територією: 
квіточки, лавочки... Говорять, що театр 
починається з вішалки. А ось медичний 
заклад — з самого входу, з території, що 

оточує. Коли бачиш гарне, прибране, об-
лаштоване, відразу відчуваєш довіру. І це 
вже налаштовує на позитив, на швидше 
одужання. 

- Хто займався виконанням робіт?
- До цього питання ми також поста-

вилися дуже серйозно. Головне, чого ми 
чекали — порядність та якісне виконання 
робіт. Контролювала це питання дирек-
тор КП «Райбудзамовлення» Валентина 
Неверовська. Роботи по Смолянинів-
ській АСЛ виконувало ТОВ «Шахтобу-
ріння», по Райгородській АСЛ — ТОВ 
«Системабуд» та ФОП Баштовий В. М.                                           
Виконано все добросовісно. 

І хотілось би, щоб все це слугувало 
нам не один рік. А для цього ми всі по-
винні усвідомити: це будівлі не однієї 
особи, не однієї установи. Це — спільне 
майно громади, і всім разом нам треба 
дбати про збереження, робити все мож-
ливе для розвитку. Не треба паплюжити 
стіни малюнками, не треба ламати. Треба 
берегти. І до цього привчатися і дорос-
лим, і малим. В цьому й криється велика 
доля успіху спільної справи. Я рада, що 
загалом мене оточують однодумці, мої 
колеги, які підтримують всі починання.

- Дякуємо Вам за таке змістовне ін-
терв’ю! Бажаємо медичним працівни-
кам та пацієнтам взаєморозуміння та 
частіше зустрічатися з питань профі-
лактики хвороб, а не їх лікування. Всьо-
го найкращого в Вашій нелегкій, але    
такій потрібній і благородній справі!

М. ТИХОНОВА.

Передача символічного ключа від Смолянинівської АЗПСМ.

Что делать тем теле- 
зрителям, у которых есть 
спутниковая тарелка? Стоит 
разобраться, законно ли она 
установлена и чьими услугами 
вы пользуетесь — легальных 
операторов, или же пиратов? 
Если тарелку устанавлива-
ли нелегально — смотреть 
украинские телеканалы мож-
но будет, докупив или арендо-
вав оборудование у легально-
го спутникового, цифрового 
или кабельного оператора. 
Их в Украине только два –                                 
«XTRA.TV» и «VIASAT».

Большинство тарелок 
будут принимать сигнал и 
дальше, а вот тюнеры — нет. 
Именно их и нужно будет 
заменить другой «коробоч-

кой» – тюнером, медиаплее-
ром или ресивером. Это все —             
одно и то же.

За тюнер придется запла-
тить. Пока стоимость тюнера 
для цифрового телевидения 
стартует от 300 грн., а для спут-

никового — от 1100 грн. 
Без тюнера крупнейшие 

украинские телеканалы про-
сто исчезнут с ваших экранов. 
Когда приставка будет куплена 
или арендована, ее нужно будет 
активировать. Для этого нужно 

обратиться в колл-центр 
вашего официального опе-
ратора спутникового теле-
видения. Активация займет 
не более десяти минут. 

Но ежемесячно вам 
надо будет вносить абон-
плату. За цифровое или 
интернет-телевидение – от 
80 грн. За эти деньги зри-
тель получит около сотни                                 
телеканалов.

ubr.ua

 
20 января на украинском медиарынке произойдут кардинальные перемены, о которых      

граждан информировали уже около полугода назад.
4 крупнейшие медиахолдинга: «Медиа группа Украина», «Старлайт Медиа», «Интер Ме-

диа Групп» и «1 + 1 медиа» закодируют свой сигнал. Следовательно, для просмотра любимых    
передач нужно будет искать пути решения этого вопроса.

В 2020 році державна соці-
альна допомога особам з інва-
лідністю з дитинства, відне-
сеним до підгрупи А I групи 
з надбавкою на догляд, зросте 
тричі: 1 січня, 1 липня та 1 
грудня. Сума  допомоги буде 
складати: з 01.01.2020: 3364,60 
грн; з 01.07.2020: 3516,40 грн;                  
з 01.12.2020: 3633,30 грн.

Допомога  на дітей з інва-
лідністю віком до 18 років, за-
хворювання яких пов’язане з 

Чорнобильською катастрофою,  
також зросте.

З  1 липня 2020 року вона 
складатиме 1797,69 грн, а                
з 1 грудня — 1857,45 грн.

Зазначимо, що станом на 1 
січня цього року державна со-
ціальна допомога на дітей із 
інвалідністю за наслідками            
Чорнобиля складає 1719,9 грн.

newformat.info

 
 

Водночас телерадіооргані-
зації закордонного мовлення, 
телерадіоорганізації, що ведуть 
мовлення однією або кількома 
офіційними мовами Європей-
ського Союзу, поряд із держав-
ною мовою можуть розміщува-
ти рекламу офіційними мовами                                                      
Європейського Союзу.

У друкованих засобах масової 
інформації, що видаються од-
нією з офіційних мов Європей-
ського Союзу, допускається роз-
міщення реклами тією мовою, 
якою видається такий друкова-
ний засіб масової інформації.

Також цим законом були вне-
сені зміни до Кодексу України 
про адміністративні правопо-
рушення, якими визначено, що 
порушення вимог Закону Укра-
їни «Про забезпечення функ-
ціонування української мови 
як державної» щодо застосу-
вання державної мови у сфері 
реклами тягнуть за собою на-
кладення штрафу від двохсот 
до трьохсот неоподатковува-
них мінімумів доходів грома-
дян або попередження, якщо                                                  
порушення вчинене вперше.

nrada.gov.ua

  
 

16 січня 2020 року набувають чинності норми статті 32 
Закону України «Про забезпечення функціонування української 
мови як державної», який був ухвалений Верховною Радою 
України 25 квітня минулого року. 

Ця стаття регламентує використання державної мови у 
сфері реклами. 

Із зазначеної дати вся реклама на телебаченні, радіо, 
а також у друкованих виданнях має бути виконана лише 
українською мовою.

В проекті Державного бю-
джету передбачені кошти, які 
дозволять усім без виключен-
ня регіонам країни виплачу-
вати вчителям надбавку за 
престижність у розмірі 30 %. 
Про це, під час презентації 
проекту Державного бюдже-
ту - 2020, повідомила міністр 
освіти і науки Ганна Новосад.

За словами міністра, цьо-
го року в освітній субвенції 
вперше закладені кошти на 
вирішення дуже важливої 
проблеми, яка супроводжу-
вала попередні уряди - це 
виплата заробітних плат учи-
телям з розрахунку старого 

контингенту.
«Що це означає дуже прости-

ми словами. Ми платили заро-
бітну плату за кількістю дітей, 

яка значно менша від реаліс-
тичної. А насправді це означає, 
що ми просто не доплачували 
останні 4 роки заробітну плату 

вчителям. Ми нарешті цю 
проблему виправляємо і до-
даємо 2,2 млрд для того, щоб 
враховувати ту кількість уч-
нів, яка є реалістичною. На 
сьогодні це дозволить усім 
без виключення регіонам 
виплачувати повну надбав-
ку за престижність у розмірі 
30 %, а не гратися надбав-
ками, як це люблять робити 
на місцях», — підкреслила 
Ганна Новосад.

osvita.ua
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В начале праздничного мероприятия 
Н. Ф. Черкашина прочитала новогодние 
стихотворения. Потом зрители увиде-
ли сказочное представление, в котором 
по заданию короля (Р. Лазарев) Емеля 
(Е. Танцева) искал елочку (М. Кофано-
ва). И кого только ни повстречал Еме-
ля на своем пути. Были здесь и цыгане                       
(Е. Воронкина, Л. Токарева, Е. Толмаче-
ва) со своими зажигательными песнями 
и плясками. Но и, конечно же, бабки 
Ежки (Е. Заруцкая, Т. Хрипунова). И 
именно лесные бабушки помогли Еме-
ле отыскать елочку на праздник. Приказ 
короля был выполнен, и праздник про-
должался. Своими выступлениями по-
радовали самые юные артисты – дети. 
Они рассказали красивые стихи (Д. Ти-
тов, Д. Баронин, Я. Рябоконь, Д. Декина,                       
Я. Линник, С. Калашникова).

А наши талантливые звездочки Даша 
Декина и Саша Калашникова спели 
новогоднюю песню. Потом все дети 
вместе с Дедом Морозом (Н. Черка-
шина) и Снегурочкой (Н. Набока) во-
дили хороводы и танцевали возле на-
рядной елочки. Надо отметить, что с 
ролью ведущих отлично справились                                                                        
Е. Танцева и М. Кофанова.

Песенными подарками порадовали го-
стей дуэты Е. Воронкиной и Л. Токаревой, 
Ю. Рябоконь и Е. Толмачевой. Участни-
цы женского вокального ансамбля спели 
задушевные песни. Но это были далеко 

не все сюрпризы концерта. Уже по до-
брой традиции приятно порадовала зри-
телей наша молодежь: М. Кофанова, Н. 
Набока, Е. Танцева, Я. Линник, Р. Лаза-

рев, Н. Токарева. В их исполнении зрите-
ли увидели зажигательные современные 
танцы. Заглянули к нам и «новые русские 
бабки» (Е. Заруцкая, Т. Хрипунова). Они 

представили на суд зрителей шуточную                                                           
новогоднюю сценку.

После концерта Спеваковский сель-
ский голова Г. И. Линник поздрави-
ла всех с праздником, пожелала всем 
здоровья, мира и благополучия. И 
какой же праздник без подарков? И 
дети, и участники мероприятия полу-
чили от Деда Мороза и Снегурочки                                                              
приятные подарки!

Сколько позитива и ярких моментов 
принес праздничный концерт и участ-
никам, и гостям! Пусть таких ярких 
моментов и добрых событий будет как          
можно больше в жизни каждого из нас.

А в заключение хотим поблагода-
рить Агрофирму «Спеваковское» в лице                                                           
И. В. Каращук за помощь в приобре-
тении новогодней атрибутики, предо-
ставление призов для всех участников 
художественной самодеятельности и 
предоставление зала для проведения 
концерта. Также благодарим Спева-
ковский сельский совет за новогодние 
подарки для детей, а также областной 
Красный Крест и лично О. Т. Кудаеву и                                                                      
Т. Н. Сарапулову за приобретение но-
вогодних костюмов Деда Мороза и                          
Снегурочки.

Пусть Новый год принесет вам удачу, 
веру и надежду в прекрасное будущее. 
Счастья вам и вашим семьям!

Е. ЗАРУЦКАЯ, библиотекарь.

Новогодние праздники, пожалуй, самые любимые всеми. Ведь это всегда на-
дежды, новые шаги в будущее, вера в счастье и радость. С этим полностью      
согласны участники художественной самодеятельности села Спеваковка.

Недавно в нашем селе состоялся праздничный концерт, посвященный но-
вогодним праздникам. Все было красиво: и украшенный зал, и нарядная елка,              
и детишки в новогодних костюмах.

Перед початком заходу всі мали 
можливість  помилуватися виставкою 
«Різдвяні витинанки», яку підготувала 
майстер декоративно-ужиткового ми-
стецтва Наталія Антонова. Скільки тут 
неймовірних витинанок! Важко навіть 
уявити, наскільки це ювелірна тонка ро-
бота. Також нікого не залишила байду-
жим фотовиставка «Зимова ніжність» 
майстра своєї справи Миколи Івановича 
Литвиненка. Він бачить неймовірну 
красу рідного краю через об’єктив 
свого вірного друга – фотоапарата –                                                                                
і ділиться цією красою з нами.

Але повертаємось до самого заходу, 
який проводився в рамках дослідження 
та збереження нематеріальної культурної 
спадщини нашого району. Розпоча-
ла зустріч розповіддю про походжен-
ня свята Старого Нового року науковий 
співробітник музею Алла Анатоліївна 
Сорокіна. У церковному календарі це свя-
то Василя та Маланки.   Хто ж вони такі? 

В язичництві у слов’ян були дуже 
шановані Бог Велес та його супутниця  
Богиня Мокоша. Велес – покровитель 
тварин, скотарства, а Мокоша (Мокош) – 
слов’янська богиня дощу, вологи й жит-
тя, покровителька породіль і жіночих ре-
месел, перед усім – прядіння й ткацтва. 
Вона мешкала біля коріння Світового Де-
рева, щодня поливаючи його водою. При 
народженні дитини богиня пряла нитку 
її життя, програмуючи майбутню долю.  
Тож ці два божества в християнській вірі 
стали Маланкою та Василем. Від свя-
щенного шлюбу Мокоши та Велеса (Ма-
ланки з Василем) залежить добробут на 
землі. Стародавні зображення півмісяця із 
зіркою символізують саме цю пару. А ще 
восьмикутна зірка є знаком Землі і сим-
волом Великої Богині Матері. Тож тепер 
ви розумієте, чому щедрувальники ходили 
саме з цими символами.

І тому в якості майстер-класу му-
зейники запропонували майстер-
клас з випікання давніх обрядових 
новорічних хлібів – зірки та півмісяця. 
Це викликало величезну зацікавленість                                                          
всіх, хто завітав цього дня до музею.

Майстриня з випікання Алла Сорокіна 
дістала тісто, яке замісила за всіма пра-
вилами та звичаями предків – рано-
вранці. Це тісто вона розподілила 
таким чином: більшу частину взя-
ла для випікання зірки, трохи меншу                                                                            
залишила для півмісяця.

Тепер вся увага присутніх прикута 
до поверхні столу, завчасно присипаної 
борошном, аби тісто не прилипало (це 
знає будь-яка господиня). Майстриня 
розділила тісто на три рівні частини, 

які символізують минуле, сьогодення 
та майбутнє. Кожну частинку господи-
ня дбайливо розкочувала та вкладала на 
форму для випікання. І ось ще одна де-
таль: коли розкочений лист тіста вкладе-
но на форму, його треба змастити маком, 
який символізує добробут, гарний врожай. 
Бажано, щоб це зробив чоловік. Тож ще-
дро додав макової начинки постійний 

відвідувач музею Борис Олександрович 
Кравцов. До маку додали ще й родзинок – 
символу багатства. Другий лист – ті ж самі 
дії, така ж начинка – мак та родзинки. А 
ось вже на третій не треба класти нічого.

Коли виконали всі ці дії, бачимо такий 
собі пиріг з трьох шарів.  А його треба 
перетворити на зірку. Як же це зробити? 
Алла Анатоліївна показує: спершу за до-

помогою склянки намічаємо середину 
майбутньої зірки. А потім від центру по 
колу робимо 16 розрізів. Дала беремо ці 
«промінчики» парами та скручуємо одно-
часно, але один – вліво, інший – вправо. 
Після зверху скріпляємо. В підсумку буде-
мо мати хліб у формі гарної восьмикутної 
зірки. Наступним кроком Алла Анатоліївна 
змастила «зірку» збитим з молоком та 
краплинкою цукру яєчком та поставила 
на декілька хвилин «відійти, подихати»                                         
перед тим, як відправити до духовки. 

Поки «зірка» відпочиває, майстриня 
вже чаклує над майбутнім півмісяцем. 
Тісто вона розкочує та надає йому форму 
трикутника. Коли на столі ми побачили 
гарний трикутник з тіста, господиня ще-
дро змазала його маковою начинкою та 
додала родзинок.  Далі вона звертає його 
рулетом, надає форму півмісяця, а звер-
ху змащує яєчком. І зірка, і півмісяць, 
навіть ще не спечені, виглядають 
неймовірно гарно, по-святковому. А що й 
казати про них, коли вони щойно з печі.                                  
Рум’яні, духмяні, пишні та смачні.

Ну, а поки хліби випікаються,  цікаві 
розмови не закінчуються. Від випікання 
розповідь перейшла до традицій ще-
дрування. Здавна так було заведено, що 
щедрувати ходили з вечора. Вважалося, 
чим щедріше обдаруєш щедрувальників, 
тим багатший будеш сам. Тож всі на-
магалися якнайкраще обдарувати тих, 
хто приходив з щедрівками. А ще була 
така прикмета: чим веселіше проведеш 
вечір, тим щасливішим будеш впро-
довж року. Тож і дорослі, і малі чуди-
ли як могли. І жартували, і сміялися,                                                                         
і «козу» водили.

Традиційними щедрівками, які збере-
глися й до наших часів, були «Щедрий 
вечір», «Маланка». А. Сорокіна чудово 
їх відтворила. А далі щедрівки лунали у 
виконанні гостей заходу. Вони створили 
неперевершену святкову атмосферу. На-
уковий співробітник Н. Антонова згада-
ла про традиційні ворожіння та показала 
нову ляльку-мотанку Мокошу.

Аж ось, і зірка і півмісяць «засяя-
ли» на повну на святковому столі. Така 
смакота, а ще й за стародавніми ре-
цептами, прийшлася до душі всім. Ось 
так, яскраво, оригінально, духовно, 
зустріли Новий рік за старим стилем в 
районному краєзнавчому музеї. А якщо 
врахувати, скільки посмішок, позити-
ву та гарного настрою було тут протя-
гом всього заходу, стає зрозумілим: рік 
обов’язково буде щедрим на гарні події,                                                    
добрі новини, щастя та добробут.

М. ТИХОНОВА.

 

Тонкі пахощі домашньої випічки, колядки та щедрівки – все це стало симво-
лами святкування Нового року за старим стилем в Новоайдарському районному 
краєзнавчому музеї.

13 січня  на святкову зустріч та майстер-клас з випікання новорічної випічки 
зібралися зацікавлені мешканці Новоайдару. 
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В останні роки в Україні значно погір-
шилася епізоотична ситуація зі сказу. Ак-
тивні вогнища природного типу цієї осо-
бливо небезпечної інфекції практично 
існують на всій території України. Дже-
релом інфекції для 60 % осіб, які захво-
ріли, послужили собаки, 10 % – кішки,                                                                              
3 % – лисиці, 3 % – вовки та інші тварини.

Захворювання сказом є наслідком 
пізнього звертання покусаних осіб за 
медичною допомогою, порушення ре-
жиму щеплень або незавершення кур-
су імунізації. Частіше хворіють жите-
лі сільських районів, більшість осіб 
з яких – чоловіки. Єдина можливість                                              
уникнути смерті – щеплення.

У хворих на сказ тварин змінюється 
поведінка. Дикі тварини втрачають страх, 
наближаються до людської оселі, напада-
ють на домашніх тварин або на людей. 
Хворі домашні тварини можуть бути не-
спокійними або пригніченими, відмовля-
ються від їжі та води, 
кусають, дряпають 
хазяїв, нападають                       
на інших людей.

Хворі на сказ тва-
рини небезпечні вже 
до початку прояву 
захворювання. Тому 
не слід підбирати 
навіть здорових на 
вигляд бездоглядних 
тварин.

Збудник сказу 
(вірус) знаходить-
ся в слині хворої тварини. Небезпеч-
ними можуть бути не тільки укуси, але 
й заслинення та подряпини. З місця 
пошкодження по нервовій тканині ві-
рус просувається до головного моз-
ку, де вражає важливі життєві центри,                                                       
що призводить до загибелі.

У тварин прихований період захворю-
вання триває 7-8 днів (у людини – до 1 
року). Ось чому небезпечними можуть 
бути навіть здорові на вигляд тварини. 
Слід уникати небезпечних контактів          
з дикими та бездоглядними тваринами.

Важливо виконувати Правила утри-
мання тварин: вигулювати собак тіль-
ки на повідках, в намордниках, у сіль-
ській місцевості – тримати на прив'язі              
або у вольєрах.

Пам'ятайте — запобігти ска-
зу можна за умови виконання                               
таких правил:

1. Всі громадяни зобов'язані щорічно 
щеплювати своїх собак та котів проти 
сказу. Для безкоштовного щеплення про-
ти сказу потрібно звернутися до держав-
ної лікарні ветеринарної медицини за 
місцем знаходження або до ветеринар-
ного спеціаліста державної установи, що 
обслуговує ваш населений пункт. Утри-
мувати собак лише на прив'язі, або у во-
льєрах. Категорично забороняється пас-
тухам мати на випасі сторожових собак, 
не щеплених проти сказу.

2. В жодному разі не треба вбива-
ти тварину, яка покусала людину чи 
тварину! Її треба тримати ізольовано і 
спостерігати протягом 10 днів. Про це 
негайно слід повідомити медичному                                          
та ветеринарному працівникові. 

3. При появі біля гурту сільськогоспо-
дарських тварин хижаків (лисиць, вовків 
та інших) та нанесення ними покусів 
тваринам необхідно терміново спові-
стити органи місцевого самоврядування            
та працівників ветеринарної медицини.

4. Слід пам'ятати, що кожна дика тва-
рина, яка поводить себе незвичайно (на-
ближається до людей, тварин, населеного 
пункту) є підозрілою щодо захворюван-
ня на сказ. З такої відстріляної тварини       
не можна знімати шкуру. 

5. Кожен випадок незвичайного по-
водження тварин (збудження, поїдання 
сторонніх предметів) потрібно пере-
віряти щодо захворювання на сказ. До 
з’ясування причин захворювання при 
наданні тварині лікувальної допомоги 
ветпрацівниками слід дотримуватися                       
правил безпеки.

6. Слід уникати зайвого контакту з 
тваринами, у першу чергу це стосується 
дітей.

Якщо стався укус:
1. Терміново (оскільки вірус втруча-

ється в організм впродовж 15 хвилин) 
промити рану від покусу тварини або 
місце, куди потрапила її слина, великою 

кількістю проточ-
ної води та натерти 
шкіру господар-
ським милом до 
утворення густої 
мильної піни. Звер-
нутись в медичний 
заклад та повністю 
пройти призначе-
ний курс щеплень в                                      
передбачений строк.

2. Суворо до-
тримуватись ре-
жиму, призна-

ченого лікарем. Вживання будь-яких 
спиртних напоїв в період вакцинації                                               
категорично заборонене.

Щоб не заразитись сказом:
1. Утримуйтесь від контактів з дикими 

та безпритульними тваринами.
2. Виконуйте правила та норми утри-

мання домашніх тварин і поводження 
з ними. Доставляйте фахівцям ветери-
нарної медицини хворих тварин, або               
їх трупи, в разі, якщо тварина загинула.

3. Не вбивайте здорових на вигляд 
тварин, які нанесли укуси та інші по-
шкодження, а терміново сповістіть                    
ветеринарного лікаря.

4. Не знімайте шкуру з диких тварин 
при їх знаходженні.

5. У разі укусу домашньою твари-
ною з’ясовуйте ім’я господаря та ад-
ресу. Це допоможе уникнути щеплень, 
так як за твариною можна встановити                         
ветеринарний нагляд.

6. Укушені рани, подряпини не-
гайно промийте теплою кип’яченою 
(або проточною) водою, бажано з ми-
лом, краї рани обробіть 70 % спир-
том чи 5 % настоянкою йоду та на-
кладіть стерильну пов’язку. Негайно 
зверніться за медичною допомогою до 
травматологічного пункту, що працює ці-
лодобово, для проведення антирабічного                                                       
щеплення чи серотерапії.

7. При пошкодженні одягу, в який 
була одягнута людина під час укусу, 
одяг обробіть гарячою праскою, і тільки                
після цього його можна ремонтувати.

8. Щорічно доставляйте на щеплен-
ня проти сказу домашніх та сторожо-
вих собак. Не легковажте своїм життям!      
Вчасно вакцинуйте домашніх тварин!

Д. ЄМЦЕВ, начальник 
Новоайдарької районної 

державної лікарні
ветеринарної медицини. 

УВАГА!
Дикі тварини в населених пунктах, а осо-

бливо вдень ‒ одна з характерних ознак за-
хворювання їх на сказ. Дикі тварини втрача-
ють обережність, з’являються в населених 
пунктах, місцях випасу і утримання худоби, 
нападають на людей та тварин, ГИНУТЬ!

Як відомо, трупи тварин, особливо ди-
ких або безпритульних, що загинули з різ-
них причин, можуть знаходитись на тери-
торії населених пунктів (вулиці, автошляхи, 
сквери, підвальні приміщення житлових 
домів тощо). Трупи тварин несуть загрозу 
навколишньому середовищу, небезпеку роз-
повсюдження заразних хвороб серед тварин 
та навіть здоров’ю людей.

Якщо ви виявили труп тварини,         
особливо дикої ‒ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- торкатися загиблої тварини, самостійно 
прибирати або знищувати трупи тварин;

- використовувати рештки тварини для 
виготовлення виробів (хутра, шкур тощо)  
та чучел звірів.

Куди слід звертатися в разі виявлення 
трупа тварини:

- негайно звернутися до місцевих органів 
влади та повідомити про наявний випадок.

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до 
Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів» та «Про місцеве самоврядування в 
Україні» збір та подальше знищення трупів 
тварин відноситься до повноважень          
органів місцевого самоврядування.

Особенно опасен этот грипп будет для 
детей.

Существует три варианта защиты от 
гриппа:

1. Прививка (вакцинация);
2. Медикаментозная;
3. Биологически активные природные   

вещества.
Вакцинация – довольно эффектив-

ный, но и наиболее дорогостоящий ва-
риант, к тому же чреват осложнениями.                                        
Вакцина очень дефицитна.

Медикаментозный вариант – малоэф-

фективный, дорогой. Перечень этих пре-
паратов велик, а это значит, что подобрать 
индивидуальный набор весьма затрудни-
тельно. К сожалению, в медикаментах под-
мешано до 40 % поддельных. А «под шумок»                                                                
эпидемии в продажу пойдет всё ненужное.

Самым удобным, самым эффектив-
ным, самым безопасным и самым де-
шевым средством являются биологиче-
ски активные продукты питания. И на 
первом месте – продукты пчеловодства,                                                       
особенно местного производства.

В. ЗУБАТЕНКО, врач-апитерапевт.

Сказ - це надзвичайно небезпечна інфекційна хвороба, яка супроводжується 
тяжким ураженням центральної нервової системи і завжди закінчується 
смертю. Щорічно від сказу в світі гинуть від 20 до 70 тисяч людей, че-
рез низьку доступність медичної допомоги та антирабічної вакцини.                                  
Рабічна інфекція або сказ реєструється на території 110 країн світу.

Це небезпечна інфекційна хвороба, на яку можуть хворіти теплокровні 
тварини (коти, собаки, сільськогосподарські та дикі тварини). В дикій природі 
сказ поширений серед лисиць, вовків, єнотів, куниць, борсуків, кажанів.

 
 

На Украину надвигается эпидемия сразу трех штаммов вирусного гриппа. 
Из-за тяжелого социального положения нашего населения его иммунная систе-
ма резко ослаблена, и поэтому следует ожидать широкого распространения                                          
этого заболевания и тяжелого его протекания.

Жарознижуючі чаї та збори
Настій кореня лопуха. Приготування:  

настояти 2 столові ложки кореня лопуха 2-3 
години в 0,5 л окропу. Процідити та додати 
трохи меду. Вживати по 2/3 склянки теплого 
настою 3-5 раз в день.

Настій кропиви. Приготування: 1 сто-
лову ложку сухого листя кропиви настоя-
ти в 1 склянці окропу. Склянку закутати в 
махровий рушник й настоювати протягом 
1 години. Вживати дітям по 1 столовій 
ложці 3-4 рази на день до їжі, дорослим —                     
1/2 склянки 3-4 рази на день.

Настій ожини. Приготування: подріб-
нити сухе листя ожини. Взяти 1 ст. л. цього 
листя або коріння й залити окропом, кип’я-
тити протягом 15-20 хвилин. Вживати по 
1-2 столові ложки 3-4 рази на день до їжі, 
можна настоєм полоскати горло.

Липовий чай. Приготування: 1 чай-
ну ложку квіток липи залити 1 склян-
кою окропу. Вживати декілька разів                                                
на день по 1 склянці.

Збори від температури
1. Склад: трава чебрецю, квітки липи, 

квітки ромашки. Приготування: занурити в 
склянку окропу 1 чайну ложку суміші на 5 
хвилин. Вживати теплим кілька разів в день.

2. Склад: лист м’яти перцевої, квітки 
бузини чорної, квітки липи. Приготування: 
залийте склянкою окропу 1 столову ложку 
суміші, настояти 2 години. Вживати 2 рази 
на день по пів склянки до їжі.

3. Склад: лист мати-й-мачухи — 2 ча-
стини, плоди малини — 2 частини, трава 
материнки — 1 частина. Приготування: 2 
столові ложки суміші заварити 2 склян-
ками окропу, кип’ятити 5 хвилин на слаб-
кому вогні, процідити, долити до початко-

вого об’єму кип’ячену воду. Вживати по                                
1 склянці 2-4 рази на день.

4. Склад: квітки липи, ягоди мали-
ни. Приготування: 1 столову ложку збо-
ру залити 1 склянкою окропу і кип’яти-
ти 5 хвилин. Приймайти по 1 склянці                                          
кілька разів на день.

5. Склад: лист м’яти перцевої, квітки 
бузини чорної, квітки липи, Приготуван-
ня: 1 склянкою окропу залити 1 столо-
ву ложку суміші, настоювати 2 години.                          
Вживати 1/2 склянки під час температури.

6. Склад: кора верби 2 частини, лист 
чорної смородини 1 частина. Приготу-
вання: 1 столову ложку суміші залити 
склянкою окропу. Настоювати 20 хвилин.                          
Вживати як чай протягом дня.

Хронічні захворювання легенів
1. Склад: лист мати-й-мачухи, трава 

споришу, квітки брусниці чорної. Приго-
тування: 1 столову ложку суміші заварити 
однією склянкою окропу, укутати в теплу 
тканину та настояти 1 годину. Процідити.              
Вживати по склянці  3 рази в день.

2. Склад: лист мати-й-мачухи 2 части-
ни, трава материнки 1 частина, квітки ро-
машки 2 частини. Приготування: 2 столові 
ложки подрібненої суміші залити 2 склян-
ками окропу, укутати, настояти 5-6 годин. 
Процідити. Вживати в теплому вигляді                            
по 1/2 склянки 3 рази в день.

3. Склад: лист мати-й-мачухи 2 ча-
стини, трава медунки 4 частини, трава 
материнки 1 частина, квітки ромашки 2 
частини. Приготування: 2 столові лож-
ки суміші залити 300 мл окропу, укута-
ти й настоювати пів години. Процідити.                                                                     
Вживати як чай з медом або варенням.

online-ukr.com.ua

Кашель може виникнути через різні причини, тому, відповідно, і лікування різне. 
Лікарі та фітотерапевти не говорять про універсальні рецепти, а розглядають в 
основному конкретні захворювання.
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Хрещення Ісуса Христа 
в Євангелії 

Згідно з євангельським оповіданням, до Іоанна 
Хрестителя біля річки Йордан звернувся Ісус Христос 
для того, щоб прийняти хрещення. «Під час хрещення 
«відкрилося небо, і Дух Святий зійшов на Нього в ті-
лесному вигляді, як голуб, і голос із неба, який казав: 
Ти Син Мій Улюблений, у Тобі Моє благовоління!». 
Після хрещення Ісус Христос пішов у пустелю, де у 
молитві й пості готувався до місії, з якою він прийшов 
на землю. Варто зазначити, що точне розташування                         
місця хрещення Ісуса Христа досі невідомо.

Що означає Хрещення
Слово «хрещу» з грецької означає «занурюю у 

воду». Вода в Старому Завіті символізує початок жит-
тя, запліднення животворящого Духа. З давніх часів 
відомо про чудесні властивості води, набраної в день 
Водохреща, 19 січня. Перші згадки про особливе ша-
нування води з'явилися в проповіді святого Іоанна 
Златоуста. «У цей день всі, почерпнувши води, при-
носять її додому і зберігають весь рік, так як сьогод-
ні освячені води; і відбувається явне знамення: ця 
вода в суті своїй не псується з часом, але, почерп-
нута сьогодні, вона цілий рік, а часто два і три роки,                                                                                       
залишається неушкодженою і свіжою», - йдеться у ній.

Традиції на Водохреща
За традицією, напередодні свята і безпосередньо 

19 січня люди святять воду. У водоймах роблять опо-
лонку у вигляді хреста або кола, неподалік від якої 
встановлюють аналой і дерев'яний хрест з крижаним 
голубком, який символізує Святий Дух. Після літур-
гії люди відправляються до ополонки, священик слу-
жить молебень, після чого починаються водохресні 

купання. За повір'ям, якщо викупатися в холодній 
воді, можна змити з себе гріхи. Набрану на Водохре-
ща воду з освячених джерел зберігають до наступно-
го свята Водохреща. При необхідності, її слід пити на 
голодний шлунок. Незважаючи на те, що у свято Во-
дохреща немає посту, день напередодні – Святвечір,                                                            
необхідно провести, дотримуючись суворого посту.

Обряди Водохреща
На Водохреща прийнято освячувати житло свя-

тою водою. Для цього необхідно взяти склянку зі 
святою хрещенською водою і пучкою правої руки за-
черпувати воду. У вигляді хреста освячувати кожен 
кут кімнат, обходячи приміщення за годинниковою 
стрілкою. Даний обряд потрібно починати від вхід-
них дверей, просуваючись по квартирі за годинни-
ковою стрілкою. Також важливо не забути відкрити 
кватирку або двері, через які вийде вся нечиста сила. 
Для того, щоб дівчата і жінки були красиві і молоді, їм 
рекомендується вийти на вулицю, зачерпнути в доло-
ні сніг і протерти ним обличчя. Весілля на Водохре-
ща завжди укладаються на небесах, тому вважається,                                                                                       
що шлюб буде тривати вічно.

Прикмети на Водохреща
- Якщо перший чоловік, якого зустріне на своє-

му шляху незаміжня дівчина, буде молодий і гар-
ний собою – значить, весілля не за горами. Але 
якщо ж він буде старий і немічний – цього року                                                                   
заміжжя чекати не варто.

- Якщо на Водохреща випаде багато снігу – це до 
міцного здоров'я! Вважається, що водохресний талий 
сніг і вода мають потужну лікувальну силу, яку не втра-

чають весь рік. Лікувати снігом рекомендують хвороби 
суглобів, нашкірні захворювання, порізи й опіки.

- Якщо зірки на Водохреща світять яскраво, 
значить, погода влітку буде суха і спекотна, вес-
на почнеться рано, а «бабине літо» триватиме дов-
ше покладеного терміну. Втім, яскраві зірки на 
небі свідчать ще й про те, що рік буде спокійним,                                                                                              
без великих політичних і економічних потрясінь.

- Якщо безупинно гавкає собака – це до до-
бробуту і матеріального достатку. Собаки просто 
кличуть вас на полювання, обіцяючи гарну здо-
бич. Вашою «здобиччю» може бути успішна опе-
рація в бізнесі, гонорар, нова високооплачувана                                                                                               
робота або несподіваний спадок.

Що не можна робити 
на Водохреща

У цей день заборонено сваритися і лаятися, гнівати-
ся на рідних і близьких. Також забороняється будь-яка 
фізична праця, роботи по дому і ремесла (шиття, в'я-
зання, вишивка). На свята нічого не можна виносити з 
дому, тому що можливі матеріальні втрати. Починаючи 
зі Святвечора, не радять давати гроші в позику, адже 
винуватець може відчувати нестачу в грошах протягом 
року. Після Водохреща заборонено гадати – вважається, 
цього дня можна перегадати свою долю в погану сторо-
ну. Також на Водохреща не можна брехати, злословити, 
робити іншим людям підлості, інакше все обернеться 
проти вас з подвійною силою. На Водохреща не ре-
комендується набирати зайву воду, незважаючи на те, 
що вона цілюща, а також розбавляти освячену воду.         
Насамперед, воду потрібно сприймати як духовні ліки.

УНІАН.

 Нехай свята водичка 
скропить ваші личка

і окропить ззовні, 
щоб були здорові! 

Хай окропить хату, 
щоб в ній зла не знати! 
Скропить всю родину, 
щоб жила щасливо! 
Колись на світанні 

сам Христос хрестився 
в річці Йордані.

Третє і завершальне велике свято різдвяно-
новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або 
Водохреща. Православні та греко-католицькі христи-
яни відзначають його 19 січня, тому воно збігається        
зі святом Богоявлення.

22 січня 1918 року IV Універсалом Укра-
їнської Центральної Ради була проголоше-
на українська незалежність, а менш ніж за 
рік, 3 січня 1919 року, на сесії парламенту 
ЗУНР у Станіславі (Івано-Франківськ) було 
прийнято постанову «Про з’єднання Захід-
но-Української Народної Республіки з Укра-
їнською Народною Республікою» в «одну,             
цілу, суверенну Народну Республіку».

22 січня 1919 року про про злиття УНР і 
ЗУНР в єдину державу повідомили україн-
цям на Софійській площі в Києві, а 30 бе-
резня – послам всіх                       країн, які 
були акредитовані у Відні.

На тому ж засіданні вибрали делегацію 
з 65 осіб на чолі з Левом Бачинським (на 
фото).

За часів радянського режиму День Со-
борності не відзначався і вважався «кон-
трреволюційним святом», а всі    офіційні 
згадки про нього знищувались.

Перше офіційне святкування відбулося 
лише в 1939 році місті Хуст, яке на той час 
входило до складу Чехословаччини (нині 
– Закарпатська область). День Соборності 
став найбільш масовим заходом українців 
за 20 років: на демонстрацію вийшло понад 
30 тисяч людей.

В сучасній Україні на державному рівні 
День Соборності вперше відзначався в 1999 
році.

 
1. Українська Народна Республіка пер-

шою серед нових держав Східної Євро-
пи проголосила незалежність – раніше,    
ніж три країни Балтії, Польща та Чехія.

2. Текст IV Уні-
версалу містив чоти-
ри головні напрями: 
проголошення само-
стійності Української 
Народної Республі-
ки; доручення Раді 
Народних Міністрів 
укласти мир з цен-
тральними державами; 
оповіщення оборон-
ної війни з більшо-
вицькою Росією; де-
кларування основ 
внутрішнього соціаль-
но-економічного будівництва й ок-
реслення заходів для припинення                                                                        
війни з Центральними державами.

3. 22 січня 1919 р. о 12-й годині пред-
ставник УНР Ф. Швець оголосив Уні-
версал, у якому зазначалося: «...Віднині 
воєдино зливаються століттями відірвані 
одна від одної частини єдиної України, 
Західно-Українська Народна Республіка 
(Галичина, Буковина й Ужгородська Русь) 
і Наддніпрянська Велика Україна. Здійс-
нилися віковічні мрії, якими жили і за які 
вмирали кращі сини України. Віднині є 
єдина незалежна УНР. Віднині україн-

ський народ, увільнений могутнім пори-
вом своїх власних сил, має змогу з'єднати 
всі спроби своїх синів для утворення не-
роздільної незалежної української дер-

жави на добро і щастя                   
робочого люду».

4. Акт Злуки став 
вершиною об’єднав-
чого руху, що три-
вав від середини ХІХ 
ст. на українських 
землях, що були в                      
складі різних держав.

5. Напередодні 
71-ї річниці підпи-
сання Акту Злуки, 21 
січня 1990 року, жи-
вий ланцюг простяг-
нулася від Києва до 

Львова, залучивши в цілому за різними 
підрахунками від 50 тис. до 2 млн осіб. 
У 2011 році цю традицію підтримали в 
більш ніж двадцяти містах України. А 
останнім часом під час цього свята до 
акції «живого ланцюга», крім мешкан-
ців України, все частіше приєднуються                                                           
і люди в інших країнах.

6. У Фастові на вокзалі існує «Музей 
на колесах» - дореволюційний залізнич-
ний вагон, в якому, як вважають історики, 
прибула делегація уряду УНР на перего-
вори з представниками ЗУНР, а потім був 
підписаний «передвступний» договір.
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куплю

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

услуги

продам

ДОМ. Ул. Дружбы, 253. Дёше-
во. 066-864-37-99.

Газифицированный ДОМ 
в с. Дмитриевка. Недорого.              
095-48-77-673.

ДОМ. 8 соток земли. Все удоб-
ства. 095-008-46-17.

МАГАЗИН с земельным 
участком. 050-168-85-42.

ВАЗ-21013. Газ, бензин.        
095-22-82-400.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», 
МАШИНУ ВАЗ-2121 («Нива»). 
095-86-96-190.

БЫЧКА. 050-732-73-65.
БАРАНА романовской поро-

ды. 099-745-71-09.
ТЁЛОЧКУ чёрно-белую.   

050-50-114-22.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг. 

066-31-32-595.

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

ФОРТЕПИАНО. 099-96-34-086.

РАСПИЛОВКА ДРОВ. 066-143-66-51.

Куплю КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ 
и ДОРЕЗ.

099-011-98-55. Роман.

Редакция 
продает 

календарь 
«Храмы 

Новоайдарщины». 

Цена - 
85 гривень. 

Количество 
ограничено. 

УГОЛЬ
Высокое качество.

Доставка
066-928-50-36 
067-729-87-31

Изготовление, 
перетяжка, 

ремонт 
мяГКОЙ мЕбЕЛИ
095-410-86-01, 067-640-64-14.

аренда
СНИМУ трёхкомнатную КВАР-

ТИРУ в центре. 095-833-20-75.

Фермерство продає курей-несучок 
кращих яйценосних порід, 

вирощених на домашніх кормах. 
Доставка безкоштовна.

Тел.: 066 039 95 20, 068 902 33 04

считать 
недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК 

НУ № 9290831 на ім’я ЗАХАРО-
ВА Сергія Віталійовича, виданий 
15.06.1986 р. Новоайдарським 
РВК, вважати недійсним.

работа
Предприятию ООО «Айдар- 

МилаМ» требуется ГРУЗЧИК. 
050-477-23-30.

На территории рынка    
пгт. Новоайдар открылся 

киоск «Здоровье».
Можно приобрести все 

без исключения продукты 
пчеловодства и препараты, 

созданные на их основе.
Режим работы - 
с 08:00 до 12:00.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ 
прийом громадян на військову службу 

за контрактом до ЗСУ

Умови прийому: Вік від 18 до 60 років; освіта не нижче базової 
загальної середньої; придатність за станом здоров'я.

Забезпечення та пільги: заробітна плата від 10000 грн. та до-
датково 6500 грн. та 17000 грн. Після укладання першого контракту 
військовослужбовцям виплачується одноразова грошова винагорода 
від 10000 грн; щорічна матеріальна допомога на оздоровлення; пов-
не державне утримання; забезпечення речовим майном; своєчасне 
фінансове забезпечення; безкоштовне медичне обслуговування вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей; отримання статусу учасни-
ка бойових дій; пільги щодо комунальних платежів; санаторно-ку-
рортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей; пільговий                                                            
проїзд на всіх видах транспорту.

За більш детальною інформацією та для ознайомлення з повним 
переліком вакантних посад звертайтесь до Новоайдарського рай-
онного військового комісаріату за адресою: смт. Новоайдар, вул. 
Айдарська, буд. 2, тел. 9-43-47, моб. тел. 0509920502, 0666796442.

Общественная организация инвалидов-ветеранов Чернобы-
ля Новоайдарского района глубоко скорбит по поводу пре-
ждевременной смерти ликвидатора аварии на ЧАЭС СТУ-
ПИНА Александра Александровича и выражает искренние                                                                                                            
соболезнования родным и близким.

Коллектив Штормовской ООШ глубоко скорбит по пово-
ду смерти ветерана педагогического труда, замечательно-
го человека ГАПОНОВА Анатолия Павловича и выражает                                                                                                   
искренние соболезнования родным и близким.

Відділ освіти Новоайдарської РДА, райком профспілки 
працівників освіти та науки  та Новоайдарський районний мето-
дичний кабінет глибоко сумують з приводу передчасної смерті 
ветерана педагогічної праці ГАПОНОВА Анатолія Павловича                                                                                  
та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи со 
смертью прекрасного человека, замечательного учителя, ветерана    
педагогического труда ГАПОНОВА Анатолия Павловича.

Учителя-ветераны 
Суворова Л. А., Гречишкина Р. С., 

Андросов Н. М., Шаповалов А. Г., Сопьянов В. Ф., 
Люстик Я. Я., Шопин В. В., Горбенко И. И.

Ушел из жизни Человек, Учитель с большой буквы                                                           
ГАПОНОВ Анатолий Павлович.
Эта весть поразила нас в самое сердце. Ми никогда не забудем наши 

школьные годы, проведенные вместе с нашим дорогим классным ру-
ководителем. Мы были его первым классом. И вместе с ним мы были 
первыми во всем: учеба, КВН, спортивные соревнования.
Память об Анатолии Павловиче навсегда останется  в наших сердцах.

Выпускники 1973 года Штормовской СШ.

17 января 2020 года исполнился бы 31 год 
КИРИЛИШИНУ Владимиру Любомировичу

Еще одна погасшая звезда, и чье-то сердце перестало биться. 
Сгорает, исчезая в никуда, последний вздох... Секунда, чтоб про-
ститься. А ведь, казалось, жить еще да жить, но все судьба по-
своему решила, и миру, чтоб об этом сообщить, она звезду на 
небе погасила. А сумрак ночи поглотил печаль, и лишь слезин-
ка по лицу скатилась. Грустит луна, ей нестерпимо жаль звезду,                              
что в темной бездне растворилась...

Мама, брат, Даша, отчим.

ОРЛОВ Денис Михайлович
17.10.1988 - 15.01.2017

3 года светлой памяти

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и                

в мечтах
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы       

сейчас!
На небе стало больше ангелом         

одним,
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Родные и близкие

40 днец светлой памяти 
дорогого нашего сына,
мужа, брата, дедушки 

АЛИМОВА 
Анатолия Петровича

(11.06.1961 - 07.12.2019)

Не выразить словами боль утра-
ты, никто не знает, когда придёт 
беда. Одна судьба лишь в этом 
виновата, что ты ушёл от нас на-
веки, навсегда... Спи спокойно, 
лебединым пухом тебе земля,     
а душе - Царство Небесное.
Все, кто знал его, вспомните до-

брым словом и тихой молитвой.

Родные.

18 января - год 
светлой памяти

ФИЛИППОВОЙ
Людмилы Викторовны

Помним. Любим. Скорбим...

Семьи Некрасовых, Суворовых.

ПОМНИМ.. .
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17 січня. Досить суперечливий день. Можливі ревнощі 
і заздрість з боку партнерів. Краще проявити обережність         
і не починати нових справ.

18 січня. Нейтральний і відносно пасивний день. Від-
носини з іншими людьми необхідно будувати без грубої 
сили, не конфліктувати. Найкраще не затівати нічого ново-
го, а продовжувати вже розпочаті справи. День хороший для               
зачаття, лікування і профілактики здоров’я.

19 січня. День вдалий для торгівлі, судових справ, пере-
їзду або відрядження. Присвятіть себе неспішним справам. 
Дуже корисна концентрація на духовних проблемах, непога-
но виспатися і відпочити. Можливе загострення хронічних 
захворювань.

20 січня. Складний, критичний день. Намагайтеся утри-
матися від будь-якої активної діяльності абсолютно у всіх 
сферах. Краще зберегти життєві сили, ніж розтратити їх на 
порожню балаканину. Звільніться від непотрібних контактів 
і подивіться на життя тверезим поглядом.

21 січня. В цей день з’являється хороша можливість 
поглянути на все з іншої точки зору і виявити щось, рані-

ше втрачене з виду. Корисно спілкування з представниками 
старшого покоління, яке дозволить набратися життєвої му-
дрості.

22 січня. Сприятливий день для будь-яких справ: від при-
дбання нового автомобіля до ремонту квартири. Можлива 
поява деяких проблем, пов’язаних з ослабленням здоров’я. 

23 січня. Несприятливий день. Пов’язаний зі зниженням 
загального життєвого тонусу організму, проявом хронічних 
захворювань. Велика ймовірність депресивного стану, травм 
і обманів. День краще провести у вирішенні тільки найнеоб-
хідніших життєвих питань, гнати від себе погані думки.

 24 січня. День підбиття підсумків, завершення справ. 
Будь-які починання і нові проекти варто перенести на 
більш сприятливий для цього час. Якщо ви відчуваєте по-
тяг до спілкування, то краще проведіть час з близькими 
родичами або старими партнерами, здатними дати пра-
вильну пораду і надати моральну підтримку. Дуже корисно                                         
покаяння в гріхах минулого і прощення кривдників.

fakty.com.ua

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 2

По горизонтали: 1. Доза. 6. Уход. 9. Ледокол.          
10. Шанс. 12. Адам. 13. Двоежёнство. 16. Мегрэ.                                                                         
17. Головорез. 19. Бутылка. 20. Пустота. 22. Ката-
комбы. 23. Мямля. 26. Видеодвойка. 29. Каре. 30. Араб.                             
31. Министр. 32. Пунш. 33. Каин.

По вертикали: 1. Душа. 2. Зонд. 3. Вечер. 4. Лосё-
нок. 5. Толстосум. 7. Худо. 8. Дума. 11. Свёртывание. 
12. Автостоянка. 14. Депутат. 15. Вентиль. 18. Укро-
щение. 21. Обидчик. 24. Почта. 25. Окоп. 26. Врун.                     
27. Арка. 28. Жбан.

1. Англичане пьют чая больше, чем жители любой другой 
страны. Например, в двадцать раз больше, чем американцы.

2. Мужчины в течение жизни тратят 3350 часов                                 
на сбривание 8,4 метров щетины.

3. Почти 30 %  женщин в течение жизни тратят больше   
времени на выбор обуви, чем на выбор спутника жизни.

4. Киви — единственная на Земле птица, у которой во-
обще нет крыльев. Обитает она в Новой Зеландии. Также 
у этой птицы отсутствует хвост. Зато бегает она быстро                                  
и отлично пинается ногами.

5. Ватикан признал, что Земля вращается вокруг Солнца 
лишь в 1992 году. А Папа Римский был официально объявлен 
непогрешимым на Первом Ватиканском Соборе в 1870 году.

6. Более чем 70 % населения планеты никогда не слы-
шали звонка телефона. В Африке только один человек                                  
из 40 имеет телефон.

7. В среднем дети смеются около 400 раз в день, взрослые 
смеются около 15 раз в день.

8. Каждые 5 лет женщина использует такое ко-
личество помады, для которого потребовался бы                                                                           
тюбик длиной, равной её росту.

9. Каждые три минуты кто-то на Земле объявляет,                    
что видел НЛО.

10. В среднем в течение жизни человек тратит                                  
около пяти лет на еду.

11. Самое распространённое имя в мире – Мухаммед.
12. В Швейцарии незаконно иметь дома одну мор-

скую свинку. Вы можете завести себе только пару 
грызунов. Это связано с тем, что данные животные                                                                                    
очень тяжело переносят одиночество. 

13. В течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи,        
что равно весу семи слонов. 

14. 90 % женщин после входа в универмаг                                                      
поворачивают направо. 

15. В Кении более половины населения составляют         
люди до 15 лет.

16. Собаки знают, когда вы должны вернуться домой, 
исходя из количества вашего запаха, оставшегося в доме                
(если у вас, конечно, одинаковый распорядок дня).

17. Ежи обладают устойчивым иммунитетом к яду га-
дюки. Конечно, в рацион этого лесного животного входят 
не только ядовитые змеи, но если ему встретится гадюка,                                  
он не откажется ею полакомиться. 

18. Пуэбло Де Нуэстра Сеньора Ла Рейна Де 
Лос Анджелес Де Ла Порцинкула. Так официально                                                                   
называется Лос-Анджелес.

19. Марокко — единственная в мире страна, где козы 
из-за нехватки травы взбираются на деревья и пасутся 
там целыми стадами, лакомясь плодами аргании - дерева,                                           
из орехов которого изготавливают душистое масло.

20. Золото — это настолько редкий металл, 
что за один час в мире находят больше железа,                                                                                                 
чем за всю историю нашли золота.

vokrugsveta.ua

Магический квадрат

Судоку

По горизонтали: 1. Что он играет сегодня, если завтра - 
родину продаст? 5. Римский император на восьмом месяце.                                                                                  
9. Место работы Кусто и его команды. 10. И убогая, и обиль-
ная, и могучая, и бессильная. 11. Помятый круг. 12. Брюки 
вкратце. 13. «Логотип» государства. 15. Дятел или доносчик. 
16. Указание из центра. 20. «Пятачковое мясо». 21. Какой 
город очень сердитый? 23. Бег в компании. 24. Ускоритель 
в крови. 27. «Ореховый лес» в тайге. 31. Озвученная боль.                                                                                  
32. Российский президент, который «устал» 31 декабря 1999 
года. 33. Скелет в шкафу. 34. Символ пареной простоты.                                                 
35. Ему позволено то, что не позволено быку. 36. Любой обита-
тель «Матросской тишины». 37. Квартира, которая может про-
валиться. 38. Разоружённый биатлонист.

По вертикали: 1. Чем она хуже, тем больше пускает пыли 
в глаза. 2. Импортная чушь. 3. Посылочный ящик как жильё 
для птиц. 4. «Адрес» радиостанции. 6. Она всегда в курсе. 
7. Носит свой дом на спине. 8. Количество чертей, которых 
вспоминают в состоянии негодования. 14. Игрок в предпри-
нимательство. 15. Результат каждого трудового дня советского 
человека, согласно прессе. 17. Монетное личико. 18. Единица 
измерения движения крыла. 19. Петербургский чижик и но-
менклатурная шапка. 22. Божья старушка. 25. Слово по ста-
ринке. 26. Двор для свор. 27. «Ночнушка» на голове мещанина. 
28. «Неприкольные» серьги. 29. «Растворитель маникюра».                                                                
30. «Если уж вас нагнули, то делайте вид, что завязываете ...».


