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Спасибо за доверие!
Я благодарен каждому, кто отдал за меня 

свой голос, кто поверил в меня, кто пришёл на 
участок, чтобы проголосовать за Команду Ша-
хова. Доверие людей – это бесценно, и я сде-
лаю всё возможное, чтобы оправдать его.

У нашей Луганщины сегодня множество 
проблем. Я вижу, как люди не живут, а вы-
живают. И готов сделать всё возможное, что-
бы исправить эту ситуацию. Я уверен, что 
совместными силами мы сможем изменить 
жизнь в нашей области, возродить наш край 
из пепла, построить светлое, благополучное 
будущее.

Я понимаю, какую ответственность возло-
жили на меня люди. Впереди долгий и тяжё-
лый путь. У нас очень много работы. Но я ни 
перед чем не остановлюсь, чтобы достичь по-
ставленных целей. Я принимаю этот вызов и 
готов следующие пять лет трудиться на благо 
родной области, её жителей.

Я уверен, что через пять лет мы будем смо-
треть на другую область – успешную, разви-
вающуюся.

Спасибо за вашу веру в меня!
Всегда ваш, 

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕВ.

Рідні мої!
Щиро вітаю з великим національним      

святом – Днем Незалежності України!
28 років тому відбулася одна із 

найважливіших подій в історії нашої                 
держави – Верховна Рада ухвалила Акт             
проголошення незалежності України.

З цього часу почалася нова історія нашої 
країни – вільної, суверенної, сильної дер-
жави. За роки незалежності Україна прой-
шла чимало випробувань, політичних змін 
та економічних потрясінь. Проте жодним не-
гараздам не вдалося роз’єднати наш друж-
ний та щирий народ, зламати славнозвісний                
козацький дух.

Як і багато століть тому, українців єднає 
любов до свого краю, повага до його славної 
історії та величних традицій.

Я щиро зичу, щоб ці почуття любові та 
відданості своїй країні надавали вам натхнен-
ня розвивати та розбудовувати свою країну, 
зміцнювати її економічний та духовний 
потенціал. Нехай на цьому шляху вас завжди 
супроводжують успіх та Боже благословення.

Бажаю миру, щастя та добра вам і вашим 
родинам!

З Днем Незалежності!

Завжди ваш, 
Олександр ЛУКАШЕВ.

День 
Державного 

Прапора України та 
День Незалежності 

України

Шановні земляки! Дорогі українці!

Від імені Новоайдарської районної 
державної адміністрації та районної ради 
прийміть щирі вітання з найбільшими свя-
тами нашого величного народу  – Днем 
Державного прапора України та Днем 
Незалежності України!

Найдорожчою коштовністю для кож-
ного народу є державна незалежність. 
Про незалежність України мріяло багато 
поколінь українців, за неї віддали свої жит-
тя тисячі героїв національно-визвольної 
боротьби. Зараз Україну, як незалежну 
державу, знає весь світ.

Та доля склалася так, що на плечі на-
шого покоління впало тяжке випробу-
вання – відстояти власну, віками омріяну 
незалежність. Героїчно і самовіддано бо-
рючись, українці  віддають за неї  свої 
життя на Сході держави. Виборюючи 
волю для прийдешніх поколінь, з прапо-
ром піднімаються на бій. З ним святку-
ють здобуті перемоги, з ним відходять у 
вічність. Наразі ми з вами є свідками подій, 
які мають доленосне значення для майбут-
нього нашої держави, загартовують дух 
національної самосвідомості, виховують у 
кожному повагу до своєї Батьківщини, до 
її прапора та незалежності.

Дорогі українці! Бажаємо вам і вашим 
рідним миру, спокою та злагоди, міцного 
здоров’я, щедрої долі, успіхів у всіх спра-
вах і починаннях заради процвітання 
незалежної України та її народу!

Нехай ваші серця будуть сповнені 
гордістю за нашу державу, прагненням до 
єднання та порозуміння, а джерело віри, 
надії та любові до України буде невичерп-
ним!

                                        
В. о. голови районної    Голова районної 
держадміністрації        ради
Т. В. НОВИКОВА           В. В. МАКОГОН.

 

Урочистості в смт Новоайдар

23 серпня, площа селища
Урочисте підняття Державного прапора України – 10:00

Урочистості, присвячені 28-ій річниці Незалежності 
України – 10:15

24 серпня, площа селища
Святковий концерт до Дня Незалежності України – 20:00

Шановні земляки!

24 серпня Україна відзначає своє голов-
не свято – День Незалежності. 

Особисто для мене поняття 
«незалежності держави» значно ширше ніж 
збереження її територіальної цілісності. 

Для мене це, насамперед, вирішення 
проблем регіону, який сьогодні є фор-
постом країни: відновлення дорожньої 
інфраструктури, будівництво резервної 

лінії електроживлення, стратегічно 
важливої залізничної колії. 

Але головне – об’єднання людей, долі 
яких розділила лінія розмежування. Повер-
нення українського прапору на тимчасово 
окуповані території, встановлення миру на 
нашій землі. 

П’ять років кожний з нас - луганчан, хто 
зі зброєю у руках, хто на своєму робочому 
місці, виборює своє право повернусь додо-
му. Просте людське щастя – бути разом із 

рідними та близькими. Ми платимо за це 
надвисоку ціну, але не відступимо і пере-
можемо! 

Щиро вітаю усіх, народжених з 
Україною у серці, зі Святом Незалежності! 
Доземно вклоняюсь патріотам, які ціною 
свого життя захистили наші! Бажаю усім 
добра, злагоди та нових звершень! Слава 
Україні!

Голова Луганської ОДА – керівник 
обласної ВЦА Віталій Комарницький
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Україна готується відзначати вже 28-му 
річницю Незалежності і водночас 29-й День 
Незалежості. 

1991. Вперше Україна відзначала День 
Незалежності 16 липня 1991 року. В цей день, 
роком раніше, Верховна Рада України ухвали-
ла «Декларацію про державний суверенітет 
України». В Києві відбулись масові заходи.
Керівництво Компартії УРСР, не знаючи інших 
ритуалів, покладало квіти до пам'ятників 
Леніну, а потім провело урочисті збори у палаці 
«Україна». Того ж дня Хрещатиком пройшов 
багатотисячний марш – із синьо-жовтими пра-
порами і в національному одязі. 

1992. Українці вперше святкували День 
Незалежності 24 серпня. Також вперше того 
року українці відзначали свято Незалежності, 
маючи хоча би частину основних державних 
символів. Національний  синьо-жовтий стяг був 
вже затверджений Верховною Радою України 
Державним прапором України, а музикою Дер-
жавного Гімну була затверджена мелодія пісні 
«Ще не вмерла України» М. Вербицького.

1993. Політичні лідери квіти клали вже 
здебільшого до пам’ятників Тарасу Шевченку.
Хрещатиком пройшов урочистий марш духо-
вих оркестрів. Також кияни могли побачити 
авіашоу.

1994. Відбувся перший військовий 
парад. Хрещатиком пройшли лише 
військовослужбовці.

По всій Україні пройшли святкові концер-
ти, виставки й масові гуляння та салюти.

1995. Відбулась доволі скромна концертна 
програма «Україно, ми твої сини» на Майдані 
Незалежності. Військовий парад не прово-
дився.

1996. П’яту річницю Незалежності 
України зустріла з Конституцією, ухваленою 
Верховною Радою у червні того року. Влада 
вирішила військовий парад не проводити. У 
відзначеннях Дня Незалежності взяла участь 
невелика кількість військових.Той День 
Незалежності українці востаннє святкували 
з купоно-карбованцями. У вересні 1996 року 
була запроваджена гривня.

1997. У день свята в Києві особливих видо-
вищ не влаштовували. Відбулася святкова хода 
громадян центром Києва. 

1998. На Хрещатику відбулося 
театралізоване дійство, частинами якого ста-
ли, зокрема, хода спортсменів та парад ретро-
автомобілів. Відбувся і військовий парад. 
Майданом Незалежності не лише пройшли 
підрозділи ЗСУ та інших формувань, а й колона 
військової техніки. 

1999. Знову проводили військовий парад. Те-
пер до ходи військових і танків у механізованій 
колоні додалася авіація над центром столиці.
Цивільна хода Хрещатиком у 1999-му була 
скромнішою за попередній рік.

2000. Парад став менш масштабним. Техніку 
та авіацію того разу не залучили. 

2001. Десятиріччя Незалежності відзначали 
з розмахом. До Києва приїхали президенти 
Росії Володимир Путін та Польщі Олександр 
Квасневський. Відбувся наймасштабніший 
на той момент військовий парад в Україні. 
Хрещатиком пройшли 1450 військових, ча-
стина підрозділів були вдягнені в старовинну 
козацьку форму. У складі механізованої ко-
лони пройшли 173 одиниці техніки, відбувся 
також авіапарад. Загалом взяли участь 6,5 
тис. військовослужбовців. У Національному 
заповіднику «Софія Київська» на молебень 
за Україну зібралися представники різних 
конфесій.

Також паради пройшли у Львові, Вінниці, 
Одесі, Чернігові та Севастополі. Участники от-
римали пам'ятні нагрудні відзнаки.

2002. День Незалежності в той рік був зать-
марений трагедією на Львівщині: 27 липня на 
Скнилівському аеродромі внаслідок падіння 
винищувача Су-27 загинули 77 осіб, у тому 
числі 28 дітей.Розважальні заходи були зведені 
до мінімуму.

2003. У Києві знову відбувся військовий 
парад. Цього разу було залучено близько 5 
тис. військовослужбовців. Урочистим мар-
шем пройшли 16 зведених батальйонів. 
Вперше в історії України Хрещатиком прой-
шла знаменосна група з прапором Зброй-
них сил України та прапорами видів ЗСУ. 
Того року вперше проходження військ 
почалося з маршу «Козацька слава».                                                                                                     

Військову техніку до параду не залучили.
2004. Хрещатиком пройшли близько 5 тис. 

військовослужбовців та працівників правоохо-
ронних органів. Розважальні заходи були не чи-
сельними.

2005. На центральній площі столиці умільці 
з різних куточків України представляли народ-
не мистецтво. Також на Майдані Незалежності 
співав хор Національної опери. Військовий 
парад наказом Президента В. Ющенка був 
скасований. Замість колон бронетехніки та 
озброєних батальйонів Хрещатиком крокували 
військові музиканти.

2006. До програми святкування Дня 
Незалежності внесли зміни у зв'язку з аварiєю 
росiйського лiтака Ту-154 в Донецькiй області 
22 серпня 2006-го, внаслiдок якої загинули 170 
людей.

Президент В. Ющенко доручив перене-
сти концерт на Майдані Незалежності, а та-
кож парад військових оркестрів із 24 на 26 
серпня. На Хрещатику вiдбувся плац-концерт 
32 вiйськових оркестрiв iз рiзних областей 
України. Пiвтори тисячi музикантiв взяли 
участь у святковiй ходi.

2007. Хрещатиком знову пройшли оркестри. 
У молебні на Софійській площі, крім прези-
дента Віктора Ющенка, взяв участь і тодішній 
прем’єр Віктор Янукович. У Тернополі, 
Івано-Франківську та Луцьку пройшли акції 
«Українська вишиванка».

2008. Відбувся один з наймасштабніших 
військових парадів: понад 3,5 тисячі 
військовослужбовців, 144 одиниці озброєння і 
військової техніки, 8 гвинтокрилів і 22 літаки 
у складі повітряної колони. Участь також взя-
ли 18 оркестрових колективів ЗСУ.В Одесі 
також пройшов військовий парад. А у Львові 
члени молодіжного Європейського парламенту 
привітали Україну з Днем Незалежності 32-ме-
тровою листівкою.

2009. У містах України відбулися урочисті 
марші громадян та велика кількість мистецько-
культурних і розважальних заходів. У Києві крім 
святкового концерту відбувся військовий парад. 
Головною вулицею столиці України прокроку-
вали майже 3,5  тисячі військовослужбовців, 
над Хрещатиком пролетіли 35 літаків і 
вертольотів винищувальної, штурмової, 
бомбардувальної, розвідувальної, армійської і 
транспортної авіації.

2010. День Незалежності Україна свят-
кувала скромно. Навіть на феєрверки прези-
дент Віктор Янукович наклав заборону через 
спеку. Військового параду не було. Спроба 
громадськості самостійно організувати ходу в 
центрі Києва наразилася на спротив працівників 
правоохоронних органів. Натомість на Майдані 
Незалежності відбувся концерт під назвою 
«Тобі, незалежна Батьківщино!»

2011. До ювілейної 20-ї річниці незалежності 
України президент В. Янукович видав Указ 
про скасування військового параду. Київська 
міська адміністрація відмовилась від запуску 
феєрверків. Натомість в багатьох містах було 
організовано покладання державними чинов-
никами квітів до місцевих пам'ятників Тарасу 
Шевченку і святкові концерти. 

Прихильники опозиційних партій зібралися 
на мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченку і 
вирішили піти до Адміністрації Президента. 
Утім, на своєму шляху вони зустріли посилені 
кордони міліції. Відбулася сутичка, силовики 
застосовували сльзогінний газ. 

2012. Розважальні заходи були головним еле-

ментом святкування. На Майдані Незалежності 
відбулися великий парад вишиванок, а також 
святковий концерт.Святкування завершилося 
великим салютом.

2013. Цього року покладання квітів, як і уся 
програма святкування Дня Незалежності, мало 
чим відрізнялися від програми попереднього 
року: морозиво, баскетбол, авто, байки, салют 
– у центрі столиці.До параду вишиванок додав-
ся парад возів у супроводі творчих колективів. 

2014. Президент Петро Порошенко ви-
дав Указ про проведення військового па-
раду в День Незалежності України. Май-
даном Незалежності крокували 1,5 тис. 
військовослужбовців  Збройних сил, Нац-
гвардії, МВС та Державної прикордонної служ-
би. Символічним стало проходження зведеної 
«коробки», до котрої увійшли 120 учасників 
бойових дій на сході України.Також централь-
ною вулицею Києва проїхали 49 одиниць 
військової техніки.Частина техніки та особово-
го складу по завершенню параду вирушили до 
зони АТО.Того ж дня в Одесі відбувся морсь-
кий парад, в якому брали участь кораблі ВМС 
України та Державної прикордонної служби.

Ввечері пролунав святковий салют двад-
цятьма артилерійськими залпами в Києві, 

Одесі та інших містах, де розміщені штаби 
оперативних командувань ЗСУ.

2015. Військовий парад став головним 
елементом святкування. Участь в ньому взя-
ли 2300 українських військовослужбовців, 
14 військових частин отримали бойові пра-
пори з відзнакою – стрічкою до бойового 
знамена «За мужність і відвагу». Парад 
відбувся без участі військової техніки.

2016. Хрещатиком пройшли понад 4 
тис. військових і 200 одиниць техніки. 
Українські військові вперше продемонстру-
вали військову форму нового дизайну. Хре-
щатиком також прокрокувала Литовсько-
польсько-українська бригада.

В урочистих заходах до Дня Незалежності 
взяв участь президент Польщі Анджей 
Дуда.

Після військового параду відбувся 
«Марш нескорених», участь в якому взяли 
ветерани АТО, добровольці, рідні загиблих 

бійців АТО і Героїв Небесної сотні, волонтери, 
капелани, лікарі та інші активісти.Увечері на 
Майдані Незалежності лунав концерт великого 
симфонічного оркестру за участю музикантів-
ровесників Незалежності України.

2017. У військовому параді взяли участь 
понад 4,5 тис.військовослужбовців та близь-
ко 70 одиниць техніки, з яких 25 одиниць – 
нові зразки. Першими центральною вулицею 
пройшли ветерани та учасники АТО. Також 
майданом Незалежності вперше крокува-
ли військові підрозділи 10 країн-партнерів: 
Великої Британії, Канади, Литви, Молдови, 
Польщі, Сполучених Штатів Америки, Грузії, 
Латвії, Румунії та Естонії.Також на параді 
були присутні міністри оборони: США, Литви, 
Латвії, Молдови, Польщі , Чорногорії, Естонії, 
заступник міністра оборони Великої Британії 
та командувач Армії США в Європі.

 «Родзинкою» параду стало проходження 
групи прапороносців у новій церемоніальній 
формі з бойовими прапорами війська 
Української Народної Республіки. Духовий 
оркестр виконав запорізький марш, написаний 
композитором Миколою Лисенком, який вико-
ристовувала Армія УНР.

2018. У параді «Марш нової армії» взяли 
участь представники Збройних сил, Нацгвардії, 
Держприкордонслужби, Служби безпеки 
України, інших відомств, а також понад 20 
військових оркестрів. Загалом Хрещатиком 
пройшли 4500 осіб. Уперше участь у параді 
військ взяли жінки-військовослужбовці, а та-
кож і військові капелани.Також взяли участь 18 
країн-партнерів, у тому числі й з країн НАТО. 
На урочистих заходах були присутні представ-
ники оборонних відомств: Австрії, Великої 
Британії, Азербайджану, Грузії, Данії, Естонії, 
Канади, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, 
Румунії, Словаччини, Сполучених Штатів Аме-
рики, Німеччини, Швеції, Чехії та Чорногорії.

До параду була залучена колона із 250 оди-
ниць військової техніки. Вперше за дев'ять 
років участь у параді взяла військова авіація. 
Вперше під час параду військовослужбовці 
використовували військове вітання «Слава 
Україні!» – «Героям слава!» замість вітань ра-
дянського взірця.

radiosvoboda.org

 НАКАЗ
військового комісара 

Новоайдарського районного 
військового комісаріату 
(з основної діяльності)

  07.08.2019    смт. Новоайдар     № 142

Про призов громадян України 
на строкову військову службу

1. Відповідно до Закону України 
«Про військовий обов’язок і військо-
ву службу», Положення про підго-
товку і проведення призову громадян        
України на строкову військову службу 
та прийняття призовників на військову 
службу за контрактом, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 21.03.2002 № 352, на виконання 
вимог Указу Президента України від 
30.01.2019 № 22/2019 «Про звільнення 
в запас військовослужбовців строкової 
служби, строки проведення чергових 
призовів та чергові призови громадян 
України на строкову військову службу 
у 2019 році» та розпорядження голови 
Новоайдарської районної державної 
адміністрації від 07.08.2019 № 1148 
«Про проведення призову восени 2019 
року громадян України на строкову 
військову службу в Новоайдарському 
районі» проводиться призов грома-
дян на строкову військову службу з            
01 жовтня по 31 грудня 2019 року.

2. Явці на призовну дільницю Но-
воайдарського району для призову на 
строкову військову службу підлягають 
усі громадяни 2001 року народження, 
яким в період чергового призову ви-
повниться 18 років, а також громадя-
ни, які народилися у 1992-2000 роках, 
у яких закінчилася відстрочка від при-
зову або не призвані раніше на строко-
ву військову службу з різних обставин. 
Відправці до військ підлягають грома-
дяни, придатні за станом здоров'я до 
військової служби, яким до дня від-
правлення у військові частини випов-
нилося 20 років, та старших осіб, які 
не досягли 27-річного віку і не мають 
права на звільнення або відстрочку від 
призову на строкову військову службу.

3. Усі громадяни, які підлягають 
призову на строкову військову служ-
бу, зобов'язані прибути на призовну 
дільницю за адресою: смт. Новоайдар, 
вул. Айдарська, буд. 2 у встановлений 
час з документами, що зазначені в по-
вістках. Громадяни, які не отримали 
особистих повісток для призову на 
строкову військову службу, зобов'я-
зані прибути до районного військо-
вого комісаріату до 01 жовтня 2019 
року та мати при собі документи, які                  
посвідчують особу.

4. Усі особи призовного віку, які 
підлягають призову на строкову вій-
ськову службу і тимчасово перебу-
вають на території Новоайдарського 
району, зобов'язані  негайно поверну-
тися до місця постійного проживання 
та з'явитися у районний військовий 
комісаріат для проходження призовної 
комісії.

5. На підставі Закону України «Про 
військовий обов'язок і військову служ-
бу» керівники підприємств, установ, 
організацій, в тому числі навчальних 
закладів, незалежно від їх підпорядку-
вання і форми власності, зобов'язані 
забезпечити своєчасне прибуття при-
зовників на призовну дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються від 
призову і не з'являються за повіст-
кою або в десятиденний строк з дня 
початку відповідного чергового при-
зову, визначеного Указом Президента  
України до військового комісаріату, 
несуть відповідальність згідно з зако-
нодавством.

7.  Контроль за виконанням даного 
наказу залишаю за собою.

 Військовий комісар 
Новоайдарського районного 

військового комісаріату 
підполковник М. ЛИСЕНКО.
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Цього тижня співробітники районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, представники районного відділу поліції та мобільної 
бригади психологічної допомоги відвідали село Кримське Новоайдарського 
району. 

«Це була непроста поїздка, - розповідає директор РЦСССДМ Наталія 
Юріївна Магдич. – Якщо врахувати, що виїхала робоча група близько 9 
години ранку, а повернулася десь о 5 вечора, і весь цей час активно пра-
цювали, то, гадаю день пройшов недарма, була надана необхідна допомога, 
консультації всім, кому це було необхідно. Основною мета діяльності Цен-
тру  є надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, 
соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім’ям, дітям та 
молоді.

Основними принципами нашої роботи є законність, дотримання і захист 
прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність 
за дотримання етичних та правових норм підчас надання допомоги. Тож, до-
тримуючись всього цього,  ми й поспішали допомогти людям, які опинилися 
в складних життєвих обставинах. 

Такі виїзні прийоми – це далеко не нова для нас форма роботи. Це вже 
напрацьоване й систематичне. Нашою районною мобільною робочою 
групою із надання адресних соціальних послуг в територіальних грома-
дах сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, проводить-
ся відповідна соціальна робота в громадах, яка спрямована на подолання 
складних життєвих обставин в сім’ях, підвищення виховного потенціалу, 
відповідальності за життя дітей, допомогу в оформленні необхідних 
документів, реєстрації, сприяння в проходженні медичних оглядів, влаш-
тування на навчання, отримання гуманітарної допомоги, ознайомлення та     
попередження батьків про безвідповідальне батьківство. 

Основними проблемами сімей у складних життєвих обставинах 
традиційно залишаються безробіття, складні стосунки в сім’ї, зловживання 
алкогольними  напоями,  сім’ї, в яких є діти з фізичними вадами, сім’ї, у яких  
батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків».

У складі делегації до Кримського вирушили спеціалісти РЦСССДМ Юлія 
Ковтуненко та Євгенія Ліщенко, представниця поліції Олена Тюхта та пси-
холог мобільної бригади психологічної допомоги Інна Гречишкіна.

Робота була проведена чимала. За час перебування у Кримському 
працівниками Новоайдарського районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді було на індивідуальному прийомі було складено більше 
20 актів потреб дитини для мешканців села Кримське, які мають дітей, 
для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів. Окрім цієї важливої роботи були проведені спільні 
профілактичні бесіди, надані необхідні консультації. Відвідали родину, яка 
перебуває в складних життєвих обставинах. 

Виконано великий обсяг робіт. Добре, коли люди отримують допомогу та 
підтримку, на яку так розраховують.

М. ТИХОНОВА.

  

Донорство – маленька самопожертва 
на благо інших

Новоайдарським відділенням трансфузіології прийнято 
за 2019 рік 298 осіб. Заготовлено консервованої крові: 172,9 
л, плазми - 66,4 л, еритроцитів - 95,5 л.

Компонентами крові забезпечений Новоайдарський ра-
йон, м. Щастя та Станично-Луганський район. За сім мі-
сяців поточного року видано плазми 28,4 л, еритроциторної 
маси 74,2 л.

З 2010 року по Новоайдарському району присвоє-
но звання «Почесний донор України» 31 особі, серед них 
працівники Новоайдарського РТМО: Щербаченко В.В.,                                 
Жданова Н. І., Савіна О. А., Качмарчик В. Ф., Маленьких 
Л. В. Працівники МНС Борисов О. В., Крохмальов А. В., 
Ільінов С. В., працівник прокуратури Терпак Н. І.

 Чому важливо здавати кров. За статистикою, кожен 
третій житель нашої планети потребує донорської крові. Її 
переливання часто необхідно жінкам з ускладненнями вагіт-
ності, дітям з тяжкою анемією, людям, що отримали важкі 
травми в результаті нещасних випадків або природних ката-
строф, всім тим, кому призначені складні медичні процеду-
ри і хірургічні операції. Крім того, донорська кров потрібна 
для регулярного переливання людям, що страждають таки-
ми захворюваннями, як таласемія і серповидноклітинна ане-
мія, а також для приготування таких продуктів, як фактори 
згортання крові для людей, які страждають на гемофілію.

Однак кров можна зберігати тільки протягом обмеженого 
періоду часу. Для того, щоб донорська кров була доступна 
завжди і всюди, де вона необхідна, її має регулярно добро-

вільно і безоплатно здавати достатня кількість здорових лю-
дей.

Користь донації для донорів. Донорство крові врятува-
ло багато життів. Це не лише шляхетно. Бути донором – це 
корисно для здоров'я, не тільки для того, хто потребує до-
норської крові, а і для донора також. Як працює донорство:

Покращує серцево-судинне здоров'я. Як відомо, в'язкість 
крові є однією з основних причин серцево-судинних захво-
рювань. Від того, наскільки кров густа, залежить, чи завдає 
вона шкоди судинам. Ви можете зменшити в'язкість крові, 
регулярно здаючи кров. Крім цього, донорство зменшить 
кількість заліза, що окислюється у вашій крові. Велика кіль-
кість заліза погіршує стан серцево-судинної системи.

Знижує ризик розвитку серцевих нападів та інсультів. 
Науковці виявили, що люди віком від 43 до 61 року мали 
менше серцевих нападів та інсультів, якщо здавали кров 
кожні шість місяців.

Знижує ризик розвитку раку. Зменшення кількості заліза 
в організмі може мінімізувати ризик появи раку. Про це свід-
чить дослідження: 1200 людей поділили на групи і протя-
гом чотирьох років спостерігали за станом їхнього здоров'я. 
Одна група здавала кров двічі на рік, а інша ні. Результати 
показали, що перша група донорів мала нижчий рівень залі-
за (відповідно, менший ризик раку та смертності), ніж друга 
група.

Спалює калорії. Люди спалюють приблизно 650 калорій 
за одну донацію. Донор, що регулярно здає кров, може втра-
чати значну кількість ваги, але це не слід розглядати як план 
«схуднення будь-якими способами». Аби стати донором, 
треба мати вагу більшу за 50 кг і підтримувати здоровий рі-

вень заліза в організмі.
Безкоштовний аналіз крові. В рамках донації донори про-

ходять безкоштовний тест на сифіліс. ВІЛ, гепатити та інші 
захворювання. Це чудова можливість постійно вести моні-
торинг стану свого здоров`я, а також бути певним, що кров 
безпечна для реципієнтів.

Як здати кров. Донором може бути кожний дієздатний 
громадянин у віці від 18 років, що пройшов медичне обсте-
ження і не має протипоказань. Обстеження донора і видача 
довідок про стан здоров’я проводиться безкоштовно. Нау-
ково обґрунтована доза одноразової дачі цільної крові – 450 
мл, рекомендована Всесвітньою організацією охорони здо-
ров'я.

Для того, щоб здати кров, важливо:
- бути старшим за 18 років та важити понад 50 кілограмів;
- не вживати алкоголь за 48 годин до здачі крові;
- не вживати лікарські засоби за 72 години (3 доби);
- не курити протягом 2 годин до процедури та 2-3 години 

після;
- не вживати жирну їжу, в тому числі молочні продукти, за 

добу до здачі;
- мати при собі документ, що посвідчує особу;
- легко поснідати. Перед здачею крові випити до півлітра 

води або чаю;
- не здавайте кров, якщо відчуваєте нездужання (головний 

біль, озноб, запаморочення; слабкість). 
- також не можна здавати кров, якщо ви нещодавно хворіли 

на інфекційні захворювання.
Чекаємо на Вас, зробить свій внесок у справу донорства.

Адміністрація Новоайдарського РТМО.

Таку назву має виставка, присвячена Дню не-
залежності України, яка відкрилася напередодні 
свята в районному краєзнавчому музеї.

На цій виставці – яскраві здобутки багатьох 
новоайдарских майстрів. Краса та неповторність 
робіт дійсно вражають та не залишають байду-
жими.

Відкрила виставку з привітальними словами 
та побажаннями щастя, ладу, миру та злагоди ди-
ректор районного краєзнавчого музею Г.К.Бож-
кова. Ганна Костянтинівна зауважила, що однією 
з задач виставки є знайомство майстрів одне з од-
ним, адже всі вони мешкають в різних населених 
пунктах району і не мають змоги спілкуватися 
одне з одним, давати поради. Тож це – унікальна 
можливість стати ближче одне до одного.

Приємно, що на виставку завітало дійсно ба-
гато небайдужих людей та майстрів не тільки з 
Новоайдару, а й з багатьох куточків Новоайдар-
щини.

Тож, що являє собою виставка «З Україною в 
серці»? Гідне місце в експозиції займають персо-
нальні виставки художника-аматора Володимира 
Олександровича Кравченка та майстрині із золо-
тими руками Тетяни Костянтинівни Іконнікової. 

Окреме місце відведено для «Творчої майстер-
ні Терцентру», де залюбки можна помилуватися 
чудовими роботами на будь-який смак співробіт-
ників та відвідувачів Клубу дозвілля, що працює 
при територіальному центрі.

Всі, хто завітали на виставку, висловили щире 
захоплення талантами майстрів, поспілкувалися 
з ними ,аби дізнатися деякі «секрети» творчості, 
а також подякували організаторам за чудовий за-
хід. Ми приєднуємося до всіх добрих слів.

А докладний матеріал про виставку та наших 
дивовижних майстрів читайте в наступному но-
мері газети.

М. ТИХОНОВА.
Фото О. ЧАСНИКОВ.
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«Созданием украшений я увлекаюсь уже почти 4 
года, – рассказывает девушка. – Тогда я приобрела для 
своей старшей дочери украшение для волос ручной 
работы – хотелось побаловать чем-то необычным. 
Рассмотрела заколочку, и меня очень заинтересовало 
ее создание. Решила попробовать сделать и сама неч-
то подобное. И, знаете, получилось! Моей радости не 
было предела! Вдохновляют меня на создание новых 
украшений мои доченьки Эвелина и Евгения. 

Волосы – это, бесспорно, главное украшение де-
вочки, девушки. А чтобы сделать их еще красивее 
– не обойтись без заколочки, ободочка, бантика… 
Всевозможные ободки, украшения для волос, укра-
шенные лентами, бусинами и стразами — всё это 
модно, красиво, современно и востребовано. Почему 
бы не сделать себе украшение для волос? Это может 
быть в любой цветовой гамме, которая подойдет под 
ваш наряд, повседневный или вечерний. Подойдет он 
не только девушкам, но и самым маленьким модни-
цам.

Я уверена, что стильным и необычным дополне-
нием к прическе становятся именно украшения, соз-
данные своими руками. Они не так сложны в изго-
товлении, но при этом станут хорошей альтернативой 
дорогим украшениям из магазинов. Хотя, конечно, на 
создание некоторых может уйти и час времени. Но 
самое простенькое, но в тоже время элегантное и не-
обычное украшение можно самостоятельно сделать 
минут за 15. Главное – это заранее продумать идею и 
купить все необходимые материалы и инструменты.

Мне кажется, что аксессуары для волос в повсе- 
дневной жизни не должны отличаться вычурностью 
и массивностью. Лучше отдать предпочтение неболь-
шим по размерам ободкам, шпилькам и заколкам. 
Особенно если мы говорим об украшении для девчо-
нок. Цветовую гамму стоит подбирать исходя их об-
щей стилевой задумки. Знаете, ко мне идеи по укра-
шениям часто приходят за шитьем. Да, когда шью 
очередное платье, начинает вырисовываться общий 
образ, который просто невозможен без определенных 
аксессуаров. В том числе, и украшений для волос.

Например, элегантный обруч поможет убрать от 
лица выбивающиеся пряди и зафиксировать причес-
ку в нужном положении, и украсить маленькую прин-
цессу. В наиболее выигрышном варианте смотрятся 
ободки, декорированные искусственными цветами, 
лентами, бусинами, стразами и другими элементами.

Мне нравится смешивать различные техники, сти-
ли, материалы, люблю экспериментировать с формой 
и цветом».

Кроме очень милых и симпатичных украшений 
для волос, Галина Солдатенко занимается созданием 
платьев для девочек и различных костюмов, напри-
мер, на маскарад, карнавал, новогодний утренник, 

день рождения как для мальчишек, так и для девчо-
нок. Тут уж тоже фантазии мастерице не занимать. 
Платья и костюмы – на любой вкус! Недостатка в 
оригинальной фактуре, декоре, комбинации цвета – 
просто нет.

«Когда занимаешься любимым делом, оно не мо-
жет быть сложным, – уверяет мастерица. – Особенно, 
когда есть вдохновение, подходишь к работе с душой 
– тогда все обязательно получится. 

Конечно, я люблю работать, не ограничивая себя 
какими-то рамками, давая волю фантазии, я думаю, с 
этим согласится любой мастер. 

Чтобы получилось органичное изделие, мне необ-
ходимо, чтобы за ним стоял какой-то образ, мысль, 
определенное настроение. Мне нравится следовать 
идее, видению мира, для меня это некий вызов, ко-
торый позволяет не останавливаться на достигнутом. 
В этом ключе, очень интересно создание аксессуаров 
к определенному наряду или событию.

Что касается тенденций моды, то я, конечно, ин-
тересуюсь последними направлениями, но не считаю 
нужным следовать быстротечной и капризной моде, 
ведь украшения ручной работы создаются не на се-
зон, а призваны дополнить образ и подчеркнуть инди-
видуальность вне временных ограничений.

Собственно, законченная работа — это взгляд на 
ее владельца. 

Когда меня просят сделать украшение или костюм 
на заказ, я стараюсь получше понять, почувствовать 
ребенка, девочку или мальчика, чтобы то, что я сде-
лаю, обязательно им понравилось, и детские глазки 
заблестели радостью.

Это очень ответственно – работать для детей. Они 
ведь чувствуют все. Поэтому очень важно создавать 
работы с добрыми мыслями, чтобы мальчикам и де-
вочкам было легко и хорошо в моих произведениях. 
Это здорово, когда между мастером и будущим вла-
дельцем (хоть это и ребенок) возникает какая-то «хи-
мия», это когда ты находишь своего человека. Видно, 
когда мастер делает заказ, не просто как заказ, а как 
произведение искусства. Стараясь при этом доста-
вить удовольствие тому, кому предназначено изделие,  
и учесть все пожелания. Почувствовать настроение, 
состояние, душу.

Кто бы мог когда-то подумать, что ленты, резиноч-
ки, стразики, термоклей, кружево, фатин, пайетки, 
бусинки будут так много значить для меня, для моего 
творческого развития?»

Конечно, говорить о том, что Галя далека от твор-
чества, не приходится. Она получила образование в 
Луганском колледже технологии и дизайна при ЛНУ 
им. Тараса Шевченко. Сестра, Татьяна Киселева, на-
учила ее петь. В общем, творческие задатки присут-
ствовали всегда. 

Но кроме создания красивых материальных ше-
девров Галина удивляет и кулинарными способ-
ностями. Пряники, торты – все мастерица выпекает 
и украшает своими руками. Правда, признается, что в 
рисовании не так уж сильна, а вот срисовывать полу-
чается отлично. Так что внешний вид вкусностей ни-
как не страдает. Все выполнено красиво. И, что самое 
главное, по признанию всех, кто пробовал сладости, 
- очень вкусно.

В дальнейшем девушка планирует развиваться в 
своем увлечении, привносить в каждое из направле-
ний своей деятельности что-то новое, что еще больше 
раскроет ее талант, будет радовать родных и близких, 
друзей и знакомых.

Галина – счастливая молодая женщина. Она за-
нимается любимым делом, в котором нашла свое 
призвание. Ее муж и дети одобряют ее творчество и 
гордятся ею. Более того, они дают ценные советы и 
необходимую каждому мастеру критику. А старшая 
дочь – вообще самая большая почитательница мами-
ного таланта и большой ценитель ее творчества. Она 
практически никогда не расстается с тем, что сдела-
ла или пошила с огромной любовью мамочка. Да и 
младшая модница тоже подрастает. Так что мастерице 
точно никак нельзя останавливаться на достигнутом!

Пожелаем Галине исполнения ее желаний, творче-
ского роста и развития, семейного счастья и благопо-
лучия!

М. ТИХОНОВА.

Талантливые люди, бесспорно, вызывают восхищение и уважение. А если человек проявляет та-
лант не в одном, а сразу в нескольких направлениях, то это достойно высшей похвалы.

Совсем недавно я познакомилась с интересной девушкой, которая, как раз, имеет несколько ин-
тересных увлечений и добилась в каждом из них определенных успехов. Итак, героиня нашего сегод-
няшнего рассказа – жительница поселка Новоайдар Галина Солдатенко.

В чем проявляются ее таланты, спросите вы? Отвечаю: Галина создает украшения для волос 
ручной работы, шьет собственноручно эксклюзивную одежду для детей, а еще занимается выпеч-
кой. Ее руки творят прекрасные украшения, тем самым добавляя в жизнь девочек немножко больше 
красок, радости и красоты.

Интересно, не правда ли? Так давайте познакомимся с мастерицей и ее увлечениями поближе.

Как утверждает мастерица, сделать красивую заколку из лент – совсем 
не сложно и отнимает немного времени, а обилие возможных вариантов 
просто поражает. Главное условие — украшение для волос должно быть 
качественно выполнено, со вкусом подобрано и нравиться владелице. Ча-
сто бывает так, что готовые изделия, которые продаются в магазинах, не 
подходят выбранному образу. Тогда остается один выход – сделать заколку 
самостоятельно. Всегда приятно носить украшения, изготовленные само- 
стоятельно. Они отличаются от приобретенных в магазине, т. к. мастерица 
вкладывает в них свою фантазию.

Что ж, за дело! Наслаждайтесь процессом и результатом! 
Итак, на один бантик на резинке нам понадобится 63 см атласной ленты 

шириной 4 см, лента шириной 0,5 см, лента ажурная – 32 см, 1 резиночка, 
силиконовый клей, горячий пистолет, свеча, спичка или зажигалка, иголка с 
ниткой, ножницы, лента сантиметровая или линейка.

Ленту атласную режем на три равные части по 21 см, складываем попо-
лам и припаливаем края.

Ажурную ленту тоже делим на три равные части и на краях вырезаем 
треугольники. Слегка их припаливаем.

Складываем атласную ленту припаленным краем на средину и сшиваем 
сразу две заготовки. У нас таким образом получается бантик.

На полученный бант накладываем сверху ажурную ленту и пришиваем 
ее.

С третьим отрезком поступаем так же: собираем на нитку, кладем сверху 
ажурную ленту и пришиваем бант посредине.

На обратную сторону банта клеем резинку клеевым пистолетом (по же-
ланию можно заколку).

Сверху на резинку клеем кусочек ленты шириной 0,5 см, отрезок 5 см.
Переворачиваем бант лицевой стороной к себе и закрепляем клеем кон-

цы ленты.
Посредине приклеиваем «серединку» - стразик-камешек.
Наш бантик готов! Не правда ли, симпатично! А теперь посмотрите, как 

он выглядит на вашей прическе. Ведь здорово же!

 

Вашему вниманию предлагаем пошаговый мастер-класс от герои-
ни нашего рассказа по созданию такого милого аксессуара для волос. 
Особенно это актуально сейчас, во время подготовки к школе: у каж-
дой девочки на празднике может быть свой эксклюзивный и ориги-
нальный бантик.
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Процес створення кожного 
елементу народного вбрання  
був не тільки практичною пра-
цею, а й ритуалом самовира-
ження майстринь. Деякі мисте-
цтвознавці вважають, що жінки 
вишивали виключно для того, 
аби прикрасити своє житло, 
одяг та побутові речі. Насправді 
цей процес дещо складніший: 
під час роботи через пальці 
майстринь здійснюється очи-
щення їх енергетичних каналів, 
завдяки чому жінка відновлю-
ється  і наповнює створені нею 
речі своєю позитивною енерге-
тикою.

А використання спеціальних 
знаків та дотримання ритуалів 
сприяє тому, що готовий пред-
мет одягу стає носієм потен-
ційної енергетики, яка вивіль-
няється при створенні певних 
обставин. Наприклад, чари 
весільних сорочок починають 
діяти у момент вінчання й обе-
рігають пару доти, доки ці речі 
не зносяться (тому їх  і берег-
ли, вдягаючи лише по великим 
святам). На основі цього можна 
зробити висновок, що складові 
елементи народного костюму 
(в тому числі й новоайдарсько-
го) – це не тільки функціональні 
та гарні речі, а й своєрідні носії 
духовності людської.

В нашій культурі багато чого 
вражаючого і дуже красивого. 
Тож недарма ми особливу увагу 
приділяємо національним ко-
стюмам.

Безперечно, кожен народ має 
свою давню культуру, традиції, 
характер, який проявляється по-
всякчас у творчості, а також на-
ціональному традиційному одя-
зі. Все це трепетно зберігається 
і передається від покоління до 
покоління, і наш національний 
костюм не є винятком.

Характерною особливістю 
новоайдарського національ-
ного костюма (і це ми можемо 
бачити й по костюмах усього 
району) є яскраві кольори. Ба-
гатство, складність і різноманіт-
ність вишивки, а також якість 
використовуваних тканин го-
ворять про високий рівень ви-
робництва, технологій і майс-
терності місцевих ремісників. 
Безсумнівно, традиційний одяг 
відображає самобутню культуру 
нашого народу, який розвивав-
ся й удосконалювався протягом 
довгих історичних років. 

В позаминулому номері газе-

ти ми познайомили вас з яскра-
вими та неповторними дівочими 
костюмами мешканок Новоай-
дару ХІХ-ХХ століть. Сьогодні, 
як і обіцяли, продовжуємо цю 
розповідь й докладно зупині-
мось на чоловічому та жіночому 
новоайдарских костюмах.

З прадавніх часів елементи 
одягу мали магічне значення. 
Наприклад, пояс та вишивка 
на сорочці. В деяких селах ще 
донедавна жінки носили тка-
ний вовняний червоний пояс з 
китицями, який двічі обгорта-
ли навколо стану, так, щоб ки-
тиці були по боках. Вважалося, 
що цей пояс захищав жінку від 
хвороб та лихого ока. Вишитий 
та мережений одяг (підтичка, 
горловина з манжетами сороч-
ки) також були оберегами. Ще 
до 80-х років ХХ ст. деякі старі 
жінки мали звичку носити чеп-
чики під хусткою (щоб не сві-
тити волоссям, щоб не боліла 
голова). І в кожному костюмі, 
про який зараз піде мова, й 
про які ми вже розповідали, 
ви можете побачити цю віру в 
«магічність», чітке слідування 
традиціям, оберегові мотиви. 
Скажімо, жіноча сорочка, що 
надягається на тіло, влітку 
слугувала разом з фартухом 
єдиним одягом, але обов’яз-
ково треба було  «захистити» 
себе намистом, навіть у будні. 
Саме тому більшість жіночих 
сорочок не вишивалось на по-
грудді, бо закривалось намис-
том. Відмінною ж особливіс-
тю чоловічої сорочки є розріз 
спереду (пазушка), обов’язко-
во прикрашений обережною 
вишивкою. 

Жіночий 
святковий костюм 

кінця ХІХ – початку 
ХХ століть

В жіночому костюмі простих 
новоайдарців було два види  
святкової сорочки: біла полот-
няна зі вставкою з мережива та 
кольорової тканини і біла полот-
няна або з фабричної тканини з 
вишитими рукавами. Заможніші 
ж родини могли дозволити собі 
купити дорогу на той час чер-
вону заграничну тканину і при-
красити сорочку різнокольоро-
вими нитками.

В колекції костюмів Ново-

айдарщини є чудове жіноче 
святкове вбрання, яке дбайливо 
зберігали нащадки власниці. До 
музею його (як і багато інших 
музейних предметів –діжни-
ків, сорочок, рушників, хусток 
тощо) передала мешканка смт. 
Новоайдар Байова Валентина 
Олексіївна. Костюм складаєть-
ся з червоної сорочки, вишневої 
спідниці, фартуха, літньої мало-
роски та хусток. 

Сорочка цього святкового 
костюму з червоної фабричної 
тканини. Її дуже широкий рукав 
вишитий тамбурним швом різ-
нокольоровими нитками. Знизу 
він зібраний густими складка-
ми, без манжетів. Горловина 
сорочки оздоблена вишитим 
набірним геометричним орна-
ментом в одну нитку чорного 
кольору.

Спідниця довга, по щиколот-
ку, пошита із щільної бавовня-

ної тканини вишневого кольо-
ру. Біля пояса вона зібрана в 
складку, спереду зав’язується на 
шнурок. Поділ підбитий синім 
сатином, вистрочений жовтою 
фігурною машинною строчкою.

Фартух («завіска») пошитий 
із набивної зеленої тканини,  
прикрашений двома кольорови-
ми смужками та защипами.

Поверх сорочки одягалась 
«малороска» (накидний одяг), 
яка шилась з сатину чи іншої 
тканини на підкладці. Рукав ву-
зький, поли розширені донизу. В 

даному костюмі малороска літ-
нього варіанту, пошита з синьо-
го набивного сатину з дрібним 
білим візерунком, прикрашена 
строчкою, тасьмою та вузькими 
кольоровими смужками.

Святковий головний убір 
мешканок Новоайдару складав-
ся з «кички», подвійної стрічки 
з китицями (махору), подзати-
леня, який оздоблювався бі-
сером, шапочки (кокошника), 
пов’язаної шовковою хусткою. 
Якщо такої «оправи» не було, 
пов’язували голову білою або 
кольоровою хусткою. На ма-
некені хустки дві: з-під споду 
темно-синя у дрібний горошок, 
а поверх неї дорога шовко-
ва набивна хустка помаран-
чевого кольору з довгими 
китицями. Його подарувала 
музею Валентина Григорів-
на Хабецька, теж мешканка 
нашого селища.

Всі елементи одягу свід-
чать про те, що це костюм 
багатої жінки. Все в ньому  
з дорогих тканин: для со-
рочки, спідниці, фартуха і 
для верхньої хустки викори-
стано лише  дорогі куповані 
набивні тканини. 

Ні в кого не викликає 
сумнівів, і це доведено, що 
кожна місцевість вирізняла-
ся самобутністю візерунка 
та крою спідниць. Особливе 
місце серед цих показників 
посідав орнамент — най-
більш різноманітний засіб 
прикрашання жіночого одя-
гу. Орнаментація викону-
валася техніками ткацтва, 
набійки, вишивки, аплікації, 
художнього шва i відповідала 
звичним стереотипам, які істо-
рично склалися на конкретній 
території. 

Костюм 
чоловічій святковий 
кінця ХІХ – початку 

ХХ століть
Чоловічий костюм сели-

ща Новоайдар складається 
з сорочки, штанів, жилету,       
кашкету, краг.

Сорочка-косоворотка по-
шита  з атласу червоного ко-
льору  з бежевою аплікацією 
(рослинний візерунок).   Вона 
широка, з широкими відрізни-
ми рукавами, які зібрані біля 
манжетів у складки. Апліка-
цією декоровано комір-стійку, 
передню частину-пазушку, 
манжети та поділ.  Такі сороч-
ки зазвичай  одягали тільки на 
свята.

Жилет чорний короткий 
з невеличкими кишенями, в 
одну з яких покладено автен-

тичний кишеньковий годинник 
на ланцюжку. Обидві ці речі – 
жилет і годинник – символізу-
ють міські мотиви, які привне-
сені в селянський костюм після 
тривалого перебування хазяїна 
у місті, де він міг служити в лав-
ці або працювати у шинку.

Брюки-галіфе з темно-си-
ньої цупкої тканини. Кашкет 
чорний, прикрашений декора-
тивними квітами з паперу. На 
ногах коричневі шкіряні краги: 
це особлива конструкція, що на-
дівалась на ікри ніг і імітувала 

халяви чобіт, які не завжди міг 
придбати собі селянин.

В цілому цей костюм має на-
півміський вигляд, бо чоловіки в 
зимовий період часто їздили на 
заробітки «на рудники» та Лу-
ганський літейний завод Гарт-
мана. Спілкуючись з міським 
населенням, запозичували нові 
для себе елементи одягу. Деко-
ративна мальовничість одягу 
відображає високу культуру 
виробництва матеріалів, оздоб, 
високий розвиток торгівельних 
відносин між  країнами.

Обов’язковими елементами 
як для чоловічого, так і для жі-
ночого костюмів були пояси, за-

звичай виткані з пофарбованої 
овечої вовни. Та, на жаль, вони  
майже  не збереглися, хоча без 
пояса жоден чоловік або жінка 
не виходили на вулицю. У Ново-
айдарській колекції костюмів є 
один різнокольоровий жіночий 
смугастий пояс і фрагмент від 
іншого однотонного (зеленого) 
вовняного.

 Для чоловіків пояс вважався 
ознакою гідності, сили і муж-
ності, а залежно від декору та 
матеріалу, з якого виготовлено 
аксесуар, визначали статус і 
фінансові можливості чолові-
ка. Для жіноцтва ж пояс слу-
гував оберегом. Дівчата з лю-
бов’ю оздоблювали пояси як 
для себе, так і для чоловіків. 
Пояс вважався одним з найцін-
ніших подарунків коханому, ніс 
в собі величезне навантаження і 
сприймався як оберіг.

Народні костюми дають нам 
змогу краще пізнати тради-
ції свого народу, зрозуміти, як 
жили наші предки, що для них 
було дорого й важливо. Так, 
якщо навчитись розуміти тра-
диційні народні костюми, мож-
на навчитись «читати» історію, 
стиль життя, традиції предків з 
давніх давен. Це нам вкотре до-
вели в районному краєзнавчому 
музеї. І, зазначу, це було і ціка-
во, й інформативно водночас.

Приємно усвідомлювати, 
що народний костюм і сьогод-
ні залишається затребуваним 
і популярним. А від костюмів, 
що представлені в експозиції      
краєзнавчого музею, просто 
очей відвести не можна.

М. ТИХОНОВА.

У народному одязі кожної країни відображається самосвідомість нації, її естетичний ідеал, прагнення та цінності. В цьому сенсі наш національний костюм є багато-
гранним явищем. В його образі об’єднані такі риси, як слов’янська душа, східна любов до яскравих кольорів та західна нотка витонченої елегантності.
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Порядок розміщення державного пра-
пора має свої особливості залежно від 
місця, де він установлюється. Існує звичай 
вивішувати прапор у світлу частину доби – зі 
сходу до заходу сонця. В деяких місцях, таких 
як резиденція глави держави, будинки уряду, 
парламенту, пам’ятники видатним особам, 
історичні місця, прапор може бути встанов-
лено постійно, за умови його освітлення в 
нічний час. Піднімається  на спеціальному 
флагштоці перед будинком або на будинку. 
При цьому враховується відповідність висоти 
флагштока і розміру прапора. Оптимальним 
співвідношенням розміру ширини прапора та 
висоти флагштока вважається 1:6. На будинку, 
де є два флагштоки, державний прапор пови-
нен знаходитись на лівому з них; за наявності 
більше двох флагштоків – у центрі.

В робочому кабінеті державний пра-
пор встановлюється на спеціальному 
флагштоці справа від того, хто сидить 
за столом. У приміщенні (конференц-
залі, аудиторії) прапор встановлюється на 
кафедрі та/або в залі. Прапор, вивішений 
в приміщенні, розгортається зліва направо 
(якщо дивитись на прапор) і розміщується за 
доповідачем і над ним.

У  випадку, коли поряд з державним пра-
пором встановлюються прапори іноземних 
держав, кожен встановлюється на окремо-
му флагштоці. Відповідно до міжнародної 
практики забороняється в мирний час вста-
новлювати прапор однієї суверенної держави 
вище за прапор іншої держави. 

В багатьох країнах крім державного 
прапора використовуються персональні 
прапори і штандарти. Такі прапори мають, 
наприклад, Президент і Віце-президент США, 
монарх і члени королівської сім’ї у Великій 
Британії, генерал-губернатор та губернатори 
провінцій Канади, глави урядів, парламентів, 
міністерств, державних департаментів. 

Під час перебування глави держави за 
кордоном його штандарт піднімається 
разом з державним прапором на будинку 
дипломатичної місії країни. 

Указом Президента України від 29 ли-
стопада 1999 р. затверджено Положення 
про офіційні символи глави держави, од-
ним з яких є прапор (штандарт) Президен-
та України. Він піднімається на прапорній 
щоглі біля резиденції Президента в м.Києві, 
встановлюється у ложі Президента України 
під час його перебування в залі засідань 
Верховної Ради, на транспортних засобах 
Президента України на території України. За 
згодою Президента та з урахуванням норм 
протоколу він може встановлюватися над 
іншими резиденціями під час перебування в 
них Президента, у місці проведення офіційних 
заходів та урочистостей з його участю, під час 
закордонних візитів Президента на транспор-
тних засобах.

Загальновідомим знаком жалоби є при-
спускання державного прапора (до полови-

ни флагштока протягом визначеного часу), 
або прикріплення до прапора чорної крепової 
стрічки.

 Існують певні правила використання 
державного прапора на борту морського суд-
на. Прапор повинен бути піднятий під час зна-
ходження судна в порту та в територіальних 
водах. У відкритому морі прапор піднімається 
лише з метою ідентифікації в разі зустрічі су-
ден. За звичаєм, якщо в морі зустрічаються 
торгівельне і військове судна будь-якої держа-
ви, торгівельне судно повинно приспустити 
прапор на знак пошани. Під час знаходження 
судна в порту прапор має бути піднято з 8 го-
дини ранку до заходу сонця.

 Кодексом Сполучених Штатів заборо-
нено використовувати державний прапор 
у рекламних цілях. Його не можна зображу-
вати на предметах, призначених для тимчасо-
вого використання і знищення. Рекламні щити 
не можуть бути встановлені на флагштоці 
поряд з прапором. Забороняється використо-
вувати зображення прапора як елемента одя-
гу, за винятком форми військовослужбовців, 
поліцейських, пожежних. Значок із зображен-
ням прапора можна носити тільки на лівому 
лацкані біля серця.

В міжнародній практиці склався особли-
вий порядок поводження під час церемонії 
підняття та спуску державного прапо-
ра. Всі присутні повинні стояти струнко об-
личчям до прапора (в ряді країн – поклавши 
праву руку на серце). Військовослужбовці 
при цьому віддають честь; чоловіки знімають 
головні убори. Аналогічним є порядок пово-
дження під час виконання державного гімну, 
при чому всі присутні повинні стояти облич-
чям в напрямку звучання гімну. Державний 
гімн іноземної держави з приводу візиту її 
представника виконується за традицією перед 
гімном держави-господаря.

Гідність прапора захищається як в самій 
країні, так і за її межами, зневага до прапора 
розглядається як посягання на честь нації 
та держави. Саме тому закон передбачає 
санкції за порушення встановленого порядку 
поводження з прапором. Так, згідно ст.187-2 
Кримінального Кодексу України, публічний 
глум над Державним прапором України, а 
також над офіційно встановленим прапором 
іноземної держави є злочином, що карається 
позбавленням волі до двох років, виправними 
роботами або штрафом.

Отже, етикет прапора – це складна си-
стема специфічних правил, що детально 
регламентують порядок використання пра-
пора та поводження з ним у різноманітних 
ситуаціях. Неухильне дотримання його вимог 
– важливий обов’язок всіх державних органів, 
посадових осіб, організацій та фізичних осіб, 
що беруть участь у протокольних заходах – пе-
реговорах, зустрічах, контактах з іноземними 
органами і організаціями.
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Кожний народ, маючи свою історію, має і свої історичні святині – герб, прапор, 
гімн. Символіка є втіленням боротьби за самовизначення, це – історичне надбання 
народу, частка його етнокультури. 

Гідне поводження з державним прапором – запорука підтримання його автори-
тету як символу країни, показник рівня національної свідомості.  В міжнародній 
практиці склалася особлива система правил використання державного прапора, 
так званий «етикет прапора».

У США пишні паради регулярно 
влаштовували в перші десятиліття не-
залежності, але згодом від цієї традиції 
фактично відмовилися. Ходи військових 
влаштовували тільки в особливих випад-
ках: наприклад, до закінчення Громадян-
ської, Першої та Другої світової воєн, 
іноді – в дні інавгурації президентів. Ос-
танній великий парад в США відбувся в 
1991 році на честь завершення операції 
«Буря в пустелі». Святкування Дня неза-
лежності традиційно обмежувалося мар-
шем військових без техніки і карнаваль-
ною ходою людей в формі часів війни за 
незалежність. Однак в 2019 році прези-
дент Дональд Трамп вирішив порушити 
традицію і організував повномасштабний 
парад з демонстрацією наземної бойової 
техніки, з прольотом літаків і салютом. 
Опоненти відразу ж звинуватили його в 
слідуванні «авторитарному стилю». До 
речі, під час параду Трамп встиг осоро-
митися. Він ошелешив присутніх заявою 
про те, що під час війни за незалежність 
американська армія брала штурмом аеро-
порти. Нагадаємо, справа відбувалася в 
кінці XVIII століття.

Китай. У Пекіні величезний військо-
вий парад призначають традиційно на 
День утворення Китаю, в ньому беруть 
участь більше 10 тисяч військових і сотні 
одиниць військової техніки. Хоча кілька 
останніх років парад переносять на поча-
ток осені і проводять на честь перемоги 
над «японським мілітаризмом». 

У Франції щорічний військовий па-
рад приймає столиця Париж 14 липня, на 
День взяття Бастилії у 1789 році. Вели-
чезні колони бронетехніки проходять під 
Тріумфальною аркою і, до речі, ніхто не 
скаржиться на розбиту бруківку та затори 
на Єлисейських полях. 

В Індії на День республіки (день здо-
буття незалежності від Великобританії) 
влаштовують грандіозний огляд нового 
озброєння. До того ж, традиційно солдати 
різних видів військ розігрують між собою 
приз за краще марширування.

У Великій Британії військові паради 
– неодмінний, і здебільшого костюмова-
ний, супутник великих свят. Військова 
техніка виїжджає на вулиці міст не часто, 
і учасники маршів виглядають досить 
барвисто. У Лондоні щорічний військо-

вий парад проводиться 11 листопада в 
день пам’яті тих, хто загинув у світових 
війнах, а також на всіх урочистостях на 
честь королівського дому. В Шотландії 
парад присвячується Дню незалежності - 
24 червня.

Туреччина щорічно проводить в Ан-
карі парад на честь Дня перемоги над 
«грецькими окупантами» в битви при 
Думлупинарі 1922 року з обов’язковим 
використанням всіх моделей наявної вій-
ськової техніки. Натомість, греки про-
водять величезну військову імпрезу 25 
березня – в річницю початку повстання 
проти Османської імперії 1821 року, яке 
закінчилося здобуттям незалежності. 
Обов’язковим є використання авіації.

Японія. Оригінальні, «демілітаризова-
ні» з часів Другої світової війни, японці 
проводять щорічний огляд сухопутних 
сил так званої самооборони країни. При 
цьому, він не прив’язаний до жодної кон-
кретної дати, і проводиться щоразу в різ-
них місцях.

Південна Корея влаштовує військові 
урочистості по круглих датах Дня армії: 
останній пройшов в 2013 році на честь 
65-ої річниці. У ньому брали участь 11 
тисяч військових, більше 300 одиниць 
військової техніки і авіації. 

У КНДР паради є неодмінним супут-
ником чи не кожного державного свята. 
Причому лише маршем «солдатиків», 
«коробками» бронетехніки, артилерії, та 
прольотом авіації у Пхеньяні не обме-
жуються. Тут провозять ракети: від так-
тичних до міжконтинентальних, здатних 
знищити мало не все людство. Особливо 
масштабним у КНДР є паради на честь 
дня народження вождя.

Поляки щорічно проводять повноцін-
ний військовий парад на день перемоги у 
Варшавській битві 1920 року з Червоною 
армією. 

Військові паради в Ізраїлі проводять у 
День Єрусалима, коли місто було об’єд-
нане у ході Шестиденної війни 1967 року. 
До 1973 року паради на честь цієї події 
проходили щороку. Потім лише по ювіле-
йних датах. У 2016-му традицію щоріч-
них парадів відновили указом прем’єр-мі-
ністра Біньяміна Нетаньяху.

ukrinform.ua

 
 

Президенту України Володимиру Зеленському дорікають за відмову від 
військового параду на День незалежності. А президента США Дональда Трампа, 
навпаки, критикували за відродження такої традиції. Насправді, урочисті ходи 
військових проводяться в багатьох країнах – але по-різному.

Військові паради – тобто, святкове урочисте проходження військ та військової 
техніки, проводяться мало не в усіх розвинених та не дуже країнах світу. Вони 
для кожного мають своє значення і сенс. Для України – це досі демонстрація 
того, що армія у нас є, вона уже добре озброєна, навчена і спроможна дати відсіч 
відомо кому. Для інших - це данина історії та пам’яті, або навіть костюмоване 
святкове шоу, а для когось – культ, сенс існування та агресивна демонстрація 
«можливостей».

Пропонуємо вашій увазі далеко не повний огляд парадів.
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СРОЧНО ДОМ, ул. Айдарская. 
099-00-59-362, 095-64-66-133.

СРОЧНО ДОМ в пгт. Новоай-
дар. Ул. Коваленко, 4. Газ, вода, 
огород 8 соток. Цена договорная. 
095-008-46-17, 050-845-29-85.

Жилой ФЛИГЕЛЬ, 095-45-45-244.
ПАЙ и КВАРТИРУ. Квартал ХI 

Пятилетки, 1/1 (пять домов от Алек-
сеевского переезда).

КВАРТИРУ, 099-33-68-779.
Однокомнатную КВАРТИРУ в 

пгт. Новоайдар, пер. Независимо-
сти, 050-022-83-02.

Трёхкомнатную КВАРТИРУ. 
066-824-49-52.

АВТО Samand 2008 года вы-
пуска. Газ, бензин, метан. Со-
стояние хорошее, цена - 4100 у. е. 
050-60-90-758.

МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ, 
099-96-34-086.

ХОЛОДИЛЬНИК, 095-203-47-71.
ЩЕНКОВ овчарки (1 месяц, 

мальчики). 095-031-52-10.
ЩЕНКОВ немецкой овчарки. 

050-779-70-49.
СКУТЕР Viper Storm-150.   

066-31-32-595.
КУКУРУЗУ, 1 кг - 4,50.           

095-665-00-06.
ПШЕНИЦУ, 3,50 грн./кг. Спе-

ваковка. 095-57-13-633.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг, 

066-31-32-595.

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

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ, ЗАПЧАСТИ к ним. 099-403-15-66.
ШИФОНЬЕР б/у, КОМОД, 099-10-37-133 (с 09:00 до 18:00).

Бурим СКВАЖИНЫ. Диаметр 63-125. 095-678-06-28.

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

Предприятию ООО «Айдар-МилаМ» требуется ГЛАВНЫЙ                 
ИНЖЕНЕР. 050-367-02-80.

Требуется ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ                   
ДИРЕКТОРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 095-348-23-45. Наталья.

Магазину-кафе «Плюс» на постоянную работу требуется                             
ПРОДАВЕЦ. Режим работы - ночь. 050-16-416-36.

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

Перевозки осуществляются ми-
кроавтобусом, автобусом (от 8 до 
28 мест). Цена билета в обе  сто-
роны – 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.

Жители с. Волкодаево выражают искреннюю благодарность                
нашему фельдшеру Елене Владимировне Шулике за отзывчивость,        
чуткость, человечность.

Большое человеческое спасибо за Ваш нелёгкий труд!

Коллектив КФХ «Айдар-Овощ» скорбит по поводу преждевременной 
смерти сотрудника КОБАН Владимира Дмитриевича и выражает искрен-
ние соболезнования родителям, жене и детям. Вечная память!

Педагогічний колектив Колядівської НСШ висловлює щирі співчуття 
вчителю-пенсіонеру Харківській Любові Серафімівні в зв’язку з непо-
правною втратою – передчасною смертю сина ЄВГЕНА. 
Нема нічого страшнішого ніж втрата близької людини, але смерть дити-

ни – це горе, від якого немає ліків.
Неможливо знайти таких слів, щоб хоч на мить полегшити Ваш біль. 

Важко прийняти втрату Вашого сина. Щиро співчуваємо всій Вашій 
родині. Вічна пам’ять Євгену.

Адміністрація та трудовий  колектив Новоайдарської обласної санаторної 
школи-інтернату висловлюють співчуття Потєсі Валентині Владиславівні 
з приводу смерті її чоловіка Потєхи Олександра Миколайовича.

Выражаем искренние соболезнования Потехе Валентине Владиславовне 
и её дочерям Ольге и Людмиле в связи с невосполнимой утратой близкого 
человека - мужа, отца, дедушки Потехи Александра Николаевича.

Семьи Лашкиных и Заики.

разное
Оголошення щодо втрати ПОСВІДЧЕННЯ інваліда війни серії Б     

№ 528198 на ім’я ПОЛЯКОВА Олексія Івановича,  розміщене у № 43 
від 16.08.2019 р., вважати недійсним.

аренда
ООО «Айдар-МилаМ» на долгосрочный период снимет                            

ОДНО-, ДВУХ- ИЛИ ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ИЛИ ЖИ-
ЛОЙ ДОМ со всеми удобствами. 050-47-47-758. Елена Григорьевна.

СНИМУ ЖИЛЬЁ в смт. Новоайдар на длительный срок.                              
095-38-49-203.

считать недействительным
Утерянный ШКОЛЬНЫЙ АТТЕСТАТ № АВ 015552 на имя  

КЛЮКАЛО Михаила Петровича, выданный Новоайдарской средней 
школой в 1995 году, считать недействительным.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я КУРИЛКА Олександра Вікторо-
вича, 10.03.1981 р. н., вважати недійсним. 28.08. 2019 г. – 

1 год светлой памяти нашей 
любимой доченьки, сестрички

ШВАРЕВОЙ 
Ярославы Валерьевны

Ее душа останется чиста, но как же 
жить без этого креста? Как жить без 
этих милых, добрых глаз? Без них – 
во всякий день и всякий час? ... С ней 
не о чем теперь говорить. Не цело-
вать, не гладить, не будить, и Господа 
уже не умолять хоть чуть страдания 
унять, и вместе с нею боли не тер-
петь, и избавленья больше не хотеть… 
Как спать спокойно ночи напролет, и 
знать: она вовеки не придет?.. Привы-
кнуть: ничего уж не вернуть. Благо-
словить ее в последний путь – путь 
новой жизни, вечной, неземной, не-
знаемой, таинственной, иной. Жить 
без нее, и в то же время – с ней, стать 
с этим ангелом мудрей. Благодарить 
судьбу – она была, и столько счастья 
в жизни нам дала! Ее душа останется 
чиста. И боль, и свет от этого креста.

ПОМНИМ. 
ЛЮБИМ. СКОРБИМ.

Родители и братик.

ПОМНИМ.. .

Харьковский мясокомбинат 
закупает коРоВ, бЫкоВ, ТЁлок, 

лоШАДей, бАРАНоВ.
095-622-42-17, 067-85-019-49. ДоРого.

Волчанская частная бойня
закупает коРоВ, бЫкоВ, ТЁлок, 

лоШАДей, бАРАНоВ.
066-47-43-371, 097-60-64-677. ДоРого.

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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 Аби хліб, а зуби знайдуться.
Аби шия, а ярмо буде.
Або будемо на Русі, або                        
пропадемо усі.
Або пан, або пропав.
Або дома не бути, або волі              
здобути.
Апетит з їдою прибуває.
Баба з воза – кобилі легше.
Багатий, як циган на блохи.
Багато дива, мало млива.
Багатому й чорт яйця носить.
Байдуже ракові, в якому його   
горщику зварять.
Батогом обуха не переб’єш.
Бачить кіт сало, та сили мало.
Без вірного друга – велика туга.
Без нашого Гриця вода не           
освятиться.
Без труда нема плода.
Береженого Бог береже, а козака 
шабля.
Битому собаці кия не показуй.
Біда біду тягне.
Біда помучить і мудрості                    
научить.
Бійся не того собаки, що бреше, а 
того, що лащиться.
Близько лікоть, та не вкусиш.
Борода не робить мудрим                     
чоловіка.
Боятися вовка – в ліс не ходити.
Брат мій, а хліб їж свій.

Брехливу собаку далеко чути.
Буває, що й корова літає.
Було б пшоно, а каша буде.
Було, та за водою пішло.
Велике дерево поволі росте.
В закритий рот муха не влізе.
Видно пана по халявах.
Виміняв шило на швайку.
Виріс, а ума не виніс.
Вискочив, як Пилип з конопель.
Високо літає, та низько сідає.
Вище себе не підскочиш.
Від своєї тіні не втечеш,
Вісті не лежать на місці.
Вкрадеш голку, а потім корову.
В ліс дрова не возять.
В нього руки на всі штуки.
Вовка ноги годують.
Вода і камінь довба.
Ворона й за море літає, та дурна 
вертається.
Ворона вороні ока не видовбає.
В сім’ї не без виродка.
Всякому овочу свій час.
В тихому болоті чорти водяться.
В умілого й долото рибу                         
ловить.
Вчи лінивого не молотом, а             
голодом.
В чужих руках завше більший 
шматок.
Гарні гості, та не в пору.
Гірко заробиш – солодко з’їси.

Говори стовпу, а він стоїть.
Година вранці варта двох увечері.
Голка в стіжок упала – пиши    
пропала.
Голодній кумі хліб на умі.
Горбатого могила виправить.
Гостра була сокира, та на сук      
наскочила.
Гостре словечко коле сердечко,
Готовеньке і кішка з’їсть.
Гречана каша сама себе хвалить.
Гуртом і батька добре бити.
Дай дурневі макогона, то він і   
вікна поб’є.
Далеко куцому до зайця.
Даремно і чиряк не вискоче.
Дарованому коневі в зуби не        
заглядають.
Два коти в одному мішку не         
помиряться,
Двоє третього не чекають,
Де багато господинь, там хата      
неметена.
Де відвага, там і щастя.
Де коротко, там і рветься.
Де посієш, там і вродиться.
Десять разів відміряй, а раз          
відріж.
Дешева риба – погана юшка.
Дивись на зріст, та питайся            
розуму.
Диму без вогню не буває.
Діло майстра величає.

Дома й стіни помагають.
Дурням закон не писаний.
Ех, якби та якби та в роті виросли 
гриби.
Є в глечику молоко, та голова не 
влізе.
Є сало, та не для кота. Є квас, та 
не для нас.
Жалів яструб курку – доки всю 
обскуб.
Жартувала баба з колесом, та в 
спицях застряла.
Живемо, як горох на дорозі: хто не 
йде, той скубне.
Живіт товстий, а лоб твердий.
За битого двох небитих дають.
Заблукався між трьох дубів.
Забув віл, коли телям був.
Заварив кашу, так і їж.
За все береться, та не все вдається.
Задер носа й кочергою не                      
дістанеш.
За дурною головою і ногам нема 
спокою.
Зайця ноги носять, вовка зуби       
годують.
Заліз у багатство – забув і            
братство.
За моє жито мене ж і бито.
За чужим столом не махай             
постолом.
З великої хмари малий дощ.
Згадала баба, як дівкою була.

Згода дім будує, а незгода             
руйнує.
З дурнем каші не звариш.
З ким поведешся, того й                       
наберешся.
З миру по нитці – голому сорочка.
Знає кіт, чиє сало з’їв.
Знайко біжить, а незнайко лежить.
Знов за рибу гроші.
З одного вола двох шкур не           
деруть.
З пісні слова не викинеш.
Зробив наспіх, як насміх.
З свічкою серед дня не знайдеш.
З чорної кішки білої не зробиш.
І будень, і неділя – все лінивому 
безділля.
І за соломинку вхопиться, хто    
топиться.
І кози ситі, і сіно ціле.
І стіни мають вуха.
Їв би кіт рибку, а в воду не хоче.
Їж, що дають, а роби, що кажуть.
Йти на комара з дрючком, а на 
вовка з швайкою.
Його й чорт у ступі не влучить.
Казала Настя: як удасться,
Казала, та не зав’язала.
Казаному кінця немає,
Катюзі по заслузі.
Київ не одразу збудовано.

Далі буде.

Генетичний код. Сучасні мож-
ливості ДНК-аналізу дозволяють 
побачити родовiдну кожної людини 
(як і її етносу) на період у понад 30 
тис. років та впевнено сказати: звід-
ки вона родом та де її коріння.

У 2012 році група визнаних 
міжнародних учених і експер-
тів у галузi генетики під керів-
ництвом британського вченого з                                 
Кембриджського університету, 
який  завідує лабораторію генетики 
у ФРН Пітера Форстера, провели 
масштабне генетичне дослідження 
ДНК жителів усієї України. 

За результатами дослідження 
ДНК-проб українців було виділено 
основний пріоритетний напрямок 
історичного розвитку українського 
етносу.

 Концентрація гаплогрупи хро-
мосом, яку вчені ідентифікують 

як успадковану від оріїв, виявле-
на у 53 % досліджених українців. 
У той час, коли народність оріїв 
проживала на території нинішньої                  
України, середньорічна температу-
ра різко впала на багато градусів, 
що призвело до суворого похоло-
дання і серйозно відбилося на люд-
ській популяції. У результаті вижи-
ли тільки люди, які володіли геном 
«молочної толерантності» — тобто 
які здатні пити і перетравлювати 
молоко. Більшість дорослих лю-
дей не може вживати молоко в їжі, 
наприклад, такими є африканці й 
азіати. За висновками генетиків, у 
Європі було два місця, де люди мог-
ли сховатися від холоду: Україна та 
Іберійський півострів (південний 
захід Європи).  Територія ниніш-
ньої Росії на той час була вкрита 
льодом і людського життя на ній не 

було. Результати досліджень дали 
вченим підстави зробити висновок: 
«Українці є предками (прабатька-
ми) європейців, а територія сучас-
ної України — колискою білої раси 
нинішньої цивілізації». 

Трипільські, кельтські і ва-
рязькі хромосоми. У 20 % україн-
ців ДНК має гаплогрупу хромосо-
ма, яку вчені характеризують як 
трипільську. Загальновідомо, що 
трипільці були найрозвинутiшою 
народністю свого часу: саме вони 
володіли секретом виготовлення 
виробів iз бронзи; носили не шку-
ри, а тканий одяг. Трипільці були 
землеробами й першими на  тепе-
решній українській землі вирощу-
вали пшеницю і гречку. 

Кожний  шостий українець но-
сить у собі хромосому скандинав-
ського походження народів - ві-
кінги. У цьому випадку йдеться 
насамперед про тих, кого за часів 
Київської Руси називали «варяга-
ми». Вікінги прибували на україн-
ські землі як військова еліта — як 
дружинники для особистої охорони 
гвардії князів. 

У кожному п’ятнадцятому 
українці вчені виявили хромосо-
му, яка ріднить сучасне населення           
України з кельтами – сучасними 
ірландцями, англійцями і шотлан-
дцями. Спадщина культури цих 
народів прямо вплинула на укра-
їнців.  Наприклад, зачіска «під ма-
кітру» була одним iз різновидів їх 
національних зачісок. Також довгі 
вуса, які зараз вважаються козаць-
кими, — це спадок українців від 
кельтів.  Лінгвісти вважають, що 
слово «сало» українці успадкували 

від цього етносу: в кельтській мові 
цей продукт називався saill. Вважа-
ється, що саме з кельтської мови до 
нас прийшли слова «кінь», «коро-
ва», «смерека».

Росіяни — не слов’яни. У 2013 
році російськi генетики та антро-
пологи провели великомасштабне 
комплексне дослідження російсько-
го генофонду — і були не просто 
здивовані, а вражені отриманими 
результатами. Встановлено, що ге-
нетично росіяни не східні слов’яни, 
а фіни-угри-татари. 

Російські вчені повністю зруй-
нували ще один міф про «рідну 
кров» білорусів, росіян і українців. 
Білоруси виявилися фактично іден-
тичні полякам і генетично дуже да-
лекі від росіян, але близькі до чехів 
і словаків.

А ось фіни виявилися для росіян 
генетично ближчими, ніж білоруси, 
а тим більше — українці.

Генетична відстань між росіяна-
ми і так званими фіно-угорськими 
народностями (марійцями, вепса-
ми, мордвою тощо), які прожива-
ли на території Росії, дорівнює 2-3 
умовним одиницям («близькі роди-
чі»), а це означає, що росіяни і фі-
но-угри є ідентичними.

Результати аналізу мітохондрі-
альної ДНК показали також, що ще 
одна близька рідня росіян, окрім 
фіно-угрів i фінів, — це татари. 
Росіяни  перебувають на тій же ге-
нетичній відстані умовних одиниць 
від татар, як і від фінів.

Прамова оріїв. У «Британській 
енциклопедії» у статті «Англій-
ська мова» всесвітньо відомий уче-
ний філолог Річард Білсон пише: 

«Англійська мова та більшість ін-
доєвропейських мов походять із 
прамови, що нею розмовляли десь 
5000 років тому народи, які засе-
ляли сучасну територію України». 
Вчені Індії встановили, що їхній 
санскрит і знамениті веди були 
привнесені на територію Індії з 
України. 

Наші предки, поширюючи свою 
мову, дарували іншим народам і 
свою культуру, звичаї, обряди, ві-
рування.

За лексичним запасом найближ-
чою до української мови є білорусь-
ка — 84 % спільної лексики, далі 
йдуть польська і сербська (70 і 68 %) 
і лише потім — російська 62 %.

Нездоланний український дух. 
Ми пережили три голодомори, 
втративши понад 10 мільйонів 
українців. Нас нещадно русифіку-
вали, асимілювали.

Український народ вижив і вий-
шов переможцем у Другій світовій 
війні, під час якої втрати (включа-
ючи військових і цивільних) склали 
близько 14300 тис. українців, що 
становить 20,1 % від загальносві-
тових людських втрат. Втрати укра-
їнців є найбільші і не порівнянні з 
втратами інших країн і народів у 
цій війні.

Але ми залишилися українцями 
і здобули свою незалежність зав-
дяки нашому генетичному україн-
ському Духу!

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, 
Герой України, 

заступник голови 
Спілки офіцерів України.

umoloda.kiev.ua


