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Привітання голови
Луганської обласної
державної адміністрації –
керівника обласної
військово-цивільної адміністрації
Сергія Гайдая
з нагоди Дня Гідності та Свободи
Дорогі земляки!
Щиросердно вітаю вас
з Днем Гідності та Свободи!
Знакові події в історії незалежної України – Помаранчева революція та Революція Гідності – показали нестримне прагнення нашого народу до життя у
сучасній цивілізованій європейській державі. Двічі
українці виходили на майдани своїх міст, щоб назавжди розпрощатися з пострадянським тоталітарним минулим та одіозними політичними практиками. Вони
віддавали своє здоров’я, життя заради великої мети
– побудувати нову цивілізовану демократичну країну,
де панують Закон та Справедливість, де інтереси людини завжди цінуються вище, ніж ідеї держави.
Ці події для усього світу стали символом
української незламності, високої сили духу, мужності
та принциповості.
Сьогодні нашу свободу і гідність, державну
незалежність і територіальну цілісність захищають
військовослужбовці на Донбасі. Ми платимо надзвичайно високу ціну за право самим вирішувати власну
долю, бути господарями на своїй землі.
Вірю, що наші діти житимуть у вільній, єдиній,
процвітаючій Україні! За це віддали свої життя Небесна Сотня Майдану й багатотисячне воїнство полеглих
у боях на Сході. Будьмо гідними їх світлої пам’яті!
Слава Україні!
День пам’яті
жертв голодоморів
Шановні новоайдарці!
Щороку в останню суботу листопада український народ вшановує світлу пам’ять жертв
голодоморів.
Минають роки, століття, але з нами жила, живе і
завжди буде жити зболена пам’ять – як суворий урок
національної історії, як пересторога нинішньому та
прийдешнім поколінням наших співвітчизників.
Сьогодні день пам’яті – день особливої молитви за
упокій душ всіх, заморених голодом.
Новоайдарська районна державна адміністрація
та районна рада закликають всіх, кому не байдужі
милосердя, співчуття і справедливість, запалити
свічку – як знак того, що ми не забули.
І як символ того, що навіть маленький вогник
розганяє велику темряву та вказує вірний шлях.
В. о. голови районної
держадміністрації
т. В. нОВИКОВА.

Голова районної
ради
В. В. МАКОГОН.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проект бюджету на наступний 2020 рік.
Прогноз курсу долара складе 27 грн/долар. При цьому в першому читанні проекту бюджету закладався
курс 28,2 грн/доллар.
Прожитковий мінімум. В 2020 році пропонуєтьАрмія. Сума, закладена на безпеку і оборону,
ся встановити прожитковий мінімум на одну особу в не змінилася і закладається в розмірі 5,45 % відсотків
розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2020 року —
Охорона здоров’я. На екстрену допомогу буде ви2027 гривень; 1 липня — 2118 гривень; з 1 грудня — ділено 1, 9 млрд грн., зокрема 900 млн грн на каре2189 гривень.
ти швидкої. Видатки на охорону здоров’я на 2020
Для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року — рік визначені з урахуванням продовження реаліза1779 гривень; з 1 липня — 1859 гривень; з 1 грудня — ції реформи фінансування системи охорони здоров’я.
1921 гривня.
На реалізацію програми медичних гарантій врахоДля дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня вані видатки в обсязі 72,1 млрд грн. Також передба2020 року — 2218 гривень; з 1 липня — 2318 гривень; з чено видатки в обсязі 80,8 млн грн на завершення у
1 грудня — 2395 гривень.
2020 році заходів щодо 100 % покриття території краМінімальна заробітна платня. Підвищен- їни мережею реперфузійних центрів з метою покраня мінімальної зарплати в 2020 році планується до щення якості надання медичної допомоги хворим
4 723 гривень.
на серцево-судинні захворювання.
Соціальна допомога. Розмір державної соціальКультура. На фінансування культури та інформаної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2020 році ційної сфери передбачено 8 663,5 млн гривень.Зокрене може становити більше 75 % рівня забезпечення ма на: підтримку національних театрів (1 385,2 млн
прожиткового мінімуму для сім’ї.
грн); національних художніх колективів, концертних
Розмір допомоги при народженні дитини становить організацій та їх дирекцій, національних та держав41 280 гривень. Виплата зазначеної допомоги здійсню- них циркових організацій (706,1 млн грн); підтримється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми ку вітчизняного кінематографу (1 252,7 млн грн);
допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 загальнодержавні заходи у сферах культури і мисмісяців рівними частинами у порядку, встановленому тецтва (223,7 млн грн); збереження історико-кульКабінетом Міністрів України у сумі 860 гривень.
турної та архітектурної спадщини в національних
Поряд з цим при народженні дитини надаватиметь- і державних заповідниках (405,9 млн грн);
ся одноразова натуральна допомога «пакунок малюСільське господарство. З метою запровадженка», вартістю 5 тис. грн, та здійснюватиметься відшко- ня повноцінного ринку землі сільськогосподарськодування послуги з догляду за дитиною до трьох років го призначення, залучення в аграрний сектор креди«муніципальна няня» у розмірі 1779 гривень.
тів та створення реальних умов для їх здешевлення у
Мінімальний розмір допомоги по вагітності та по- 2020 році передбачається надання державної підтримлогах незастрахованим особам в грудні 2020 року ки сільськогосподарським товаровиробникам у розміпрогнозується у сумі 2 383,5 грн.
рі 4 400,0 млн грн, що дасть можливість частково комМаксимальний розмір допомоги на дітей одино- пенсувати відсоткову ставку сільськогосподарським
ким матерям підвищується з 1 779 грн для дітей віком товаровиробникам за залученими кредитами для кудо 6 років, 2 218 грн для дітей віком від 6 до 18 років, півлі землі сільськогосподарського призначення. Для
2 102 грн для дітей віком від 18 до 23 років.
підтримки лісогосподарської галузі - 445,1 млн грн.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеЕнергоефективність та енергозбереження. У
ченим сім'ям (у тому числі і максимальний) збільшува- 2020 році продовжиться дія державної програми «тетиметься у наступному році на кожну дитину віком від плих кредитів» Передбачений обсяг фінансування у
0 до 13 років на 250 гривень, а на кожну дитину віком 2020 році (400 млн грн) дозволить охопити державвід 13 до 18 років – на 500 гривень.
ною підтримкою 34,3 тис. часників (в тому числі 1
На виплату пільг і житлових субсидій на оплату жит- 854 ОСББ/ЖБК) або 180,8 тис. родин (в тому числі
лово-комунальних послуг, придбання твердого та рід- 148,3 тис. родин-мешканців ОСББ/ЖБК).
кого пічного побутового палива і скрапленого газу Вугільна галузь. У проєкті Державного бюджету
47 628,6 млн грн.
України на 2020 рік передбачається державна підтримНа надання щомісячної адресної допомо- ка вугільної галузі у обсязі 2 947,5 млн гривень.
ги внутрішньо переміщеним особам для покриття
Дороги. На розвиток інфраструктури в 2020 році
витрат на проживання - 3 042,6 млн грн.
закладаються 73,7 млрд гривень.
Соціальний захист громадян, які постраждали внасНа відновлення і розвиток автомобільних доріг та
лідок Чорнобильської катастрофи - 1 980,9 млн. грн. підвищення рівня безпеки дорожнього руху створеЩорічна разова грошова допомога ветеранам війни і но державний дорожній фонд, кошти якого у розмірі
жертвам нацистських переслідувань і особам, які ма- 69 652,9 млн грн планується спрямувати на: розвиток
ють особливі заслуги перед Батьківщиною, - 1 323,7 мережі та утримання автодоріг загального користумлн грн. Довічні державні стипендії – 4,9 млн гривень. вання державного значення – 38 008,2 млн грн; будівНа реабілітацію, адаптацію, лікування учасників Ре- ництво, реконструкцію, ремонт і утримання доріг заволюції Гідності, АТО, ООС і забезпечення підготов- гального користування місцевого значення, вулиць і
ки та участі збірної України в Іграх нескорених, на доріг комунальної власності у населених пунктах (суб2020 рік враховано 116,5 млн гривень. На забезпечення венція з державного бюджету місцевим бюджетам) –
житлом деяких категорій осіб, які захищали незалеж- 22 171,4 млн грн.
ність, суверенітет та територіальну цілісність УкраїОхорона навколишнього природного середовища.
ни, а також членів їх сімей - 753,6 млн грн. На соці- На здійснення природоохоронних заходів враховаальний захист осіб з інвалідністю враховані видатки ні кошти загального фонду у обсязі 230,1 млн грн та
у загальному обсязі 1 975,1 млн гривень.
спеціального фонду у обсязі 16,5 млн грн, за рахунок
Пенсії будуть проіндексовані, однак фактично під- яких, зокрема, передбачається реконструювати привищення буде незначним. В цілому на пенсії з індек- міщення та споруди для установ природно-заповідсацією виділять 173 млрд гривень. На 670 гривень ного фонду загальною площею 725,2 кв. м., провести
піднімуть виплати пенсіонерам старше 80 років.
35 спеціальних заходів, спрямованих на запобігання
Освіта і наука. Уряд пропонує підвищити витра- знищенню чи пошкодженню природних комплексів
ти на зарплатню вчителям - на 3,75 млрд гривень. Крім територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
того, ще 3,5 млрд гривень виділять на опорні школи.
businessua.com
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Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону № 2178-10 від «Слуги народу» щодо продажу сільськогосподарської землі. Законопроєкт підтримали лише
нардепи від «Слуги народу» - 227 нардепів і 13 позафракційних парламентарів.
Уряд виділив 125,8 млн гривень, щоб забезпечити житлом
до кінця поточного року майже
350 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також придбати приміщення для одного дитячого
будинку сімейного типу.
Крім того, Уряд виділив 27
млн гривень, які будуть спрямовані на забезпечення житлом 25 родин осіб, які загинули або отримали інвалідність
І-ІІ групи під час бойових дій
АТО/ООС. Щорічну разову
грошову допомогу отримають 819 учасників бойових
дій ООС - на це Уряд виділив
1,1 млн гривень у 2019 році.
Крім
того,
наступного
року Уряд збільшить грошову допомогу на підтримку
дітям-сиротам та пенсіонерам.
З січня 2020 року зросте
державна підтримка для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та з
1 липня 2020 року - допомога
для малозабезпечених сімей. Зокрема, для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського пі-

клування, допомога буде збільшена з 2 до 2,5 прожиткових
мінімумів, для дітей з інвалідністю з 2 до 3,5 прожиткових
мінімумів для дітей відповідного віку. Крім того, за рішенням
Уряду до таких соціальних виплат запроваджується принцип
«гроші ходять за дитиною».
З 1 липня наступного року
Уряд також підвищив допомогу
на дітей з малозабезпечених сімей з 85 до 130 % від прожиткового мінімуму, тобто майже
6000 гривень на кожну дитину.
Це стане можливим завдяки
уніфікації надання допомоги на дітей одиноким матерям
та малозабезпеченим сім’ям.
На наступний рік підвищено і державну підтримку для
найбільш вразливих категорій
пенсіонерів, котрі потребують стороннього догляду, зокрема надання їм державної
допомоги на догляд у розмірі
40 % від прожиткового мінімуму (у середньому 672 гривень
щомісяця).
За матеріалами
Урядового порталу.

Це зумовить зростання й
рівня окремих виплат громадянам. Із 1 грудня прожитковий
мінімум складе:
1) на одну особу в розрахунку
на місяць - 2027 гривень;
2) для основних соціальних і
демографічних груп населення:
- для дітей віком до 6 років 1779 гривень;
- для дітей віком від 6 до 18
років - 2218 гривень;
- для працездатних осіб 2102 гривні;
- для осіб, які втратили
працездатність, - 1638 гривень.
Нагадаємо: мінімальний по-

садовий оклад (тарифна ставка) установлюється в розмірі
не меншому за прожитковий
мінімум, установлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року, тобто у 2019
році - 1921 грн (ч. 6 ст. 6 Закону про оплату праці). Тож його
розмір залишається незмінним
упродовж всього 2019 року.
Натомість зросте: сума оплати праці, яку індексують;
допомога по безробіттю; мінімальний розмір аліментів;
плата за видачу ліцензії.

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої
зарплати за вересень, яка за
українським
законодавством
враховується для обчислення пенсії. Середня зарплата
становила 9 322 грн 61 копійка.
Цей показник враховують
для обчислення пенсії. У формулі розрахунку пенсії, відповідно до ст. 40 Закону «Про
загальнообов’язкове пенсійне
страхування», враховується як
співвідношення власної зарплати до середньої за кожний розрахунковий місяць, так і середня
зарплата по країні за три роки.
Формула розрахунку пенсії:
П = Зп * КЗ * Кс
П — розмір пенсії; Зп — за-

робітна плата (середня зарплата
за три роки до виходу на пенсію); Кз – коефіцієнт заробітної
плати (співвідношення своєї
зарплати до середньої по країні); Кс — коефіцієнт страхового
стажу (кожен пророблений рік
збільшується на 1%). При цьому
кількість років страхового стажу та розмір офіційної зарплати
визначаються індивідуально для
кожного отримувача виплат, показник середньої заробітної плати — Пенсійним фондом. Чим
вище цей показник, тим більшу
пенсію отримають пенсіонери.
Зазначимо, показник середньої
зарплати за серпень становив
8 909 гривень 32 копійок.
narodna-pravda.ua
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Напередодні Дня працівників сільського господарства в Новоайдарському районному Будинку культури відбулися урочисті заходи з нагоди відзначення цього
професійного свята. На захід завітали працівники сільського господарства району та всі, хто своєю невтомною працею
забезпечують розвиток сільського господарства Новоайдарського району.
Щиро привітали представників цієї Безродного Олександра Олександроважливої та шляхетної професії викону- вича, водія виробничого підрозділу
юча обов’язки голови Новоайдарської «Вовкодаєве» ПрАТ СВФ «Агротон»
районної державної адміністрації Тетя- Вакуленка Олександра Вікторовича,
сільськогосподарського
на Новикова та голова Новоайдарської механізатора
виробництва
СФГ
«Айдар-Овощ»
районної ради Віктор Макогон.
Євгена
Васильовича,
Керівники
району
висловили Воронкіна
вдячність аграріям за їх нелегку по- механізатора КСП «Олексіївське» Гетьвсякденну працю, побажали усім манцева Сергія Григорійовича, водія
міцного здоров’я, щастя, успіхів, ряс- КСП «Олексіївське» Гладкого Русних сходів та щедрих врожаїв. Під час лана Олександровича, механізатора
виробництва
привітань
Т. В. Новикова та В. В. сільськогосподарського
Макогон за багаторічну працю, сумлінне (виробничого підрозділу «Дмитрівка»)
ставлення до виконання своїх обов’язків, ПрАТ СВФ «Агротон» Гордєєва Сергія
вагомий особистий внесок у розвиток Віталійовича, зварювальника ТОВ «Косільського господарства та з нагоди свят- лосок» Гречишкіна Андрія МихайловиАграріїв вітають Т. В. Новикова і В. В. Макогон.
кування Дня працівників сільського го- ча, механізатора сільськогосподарського
сподарства вручили грамоти та подяки виробництва (виробничого підрозділу механізатора СТОВ Агрофірма «Со- виробництва ТОВ «Сфера» Шевченснове» Осиченка Івана Миколайови- ка Сергія Григоровича, механізатора
ча, механізатора СВК «Батьківщина» сільськогосподарського
виробПетрова Олександра Григоровича, ництва
(виробничого
підрозділу
механізатора
сільськогосподарського «МТС») ПрАТ СВФ «Агротон»
виробництва (виробничого підрозділу Щирова Андрія Івановича.
«МТС») ПрАТ СВФ «Агротон» ПотапенПісля офіційної частини відбувся
ка Олександра Вікторовича, механізатора святковий концерт за участю працівників
ТОВ СП «Схід-Агро» Рогіза Олексія культури та аматорів народного мистецтМиколайовича, водія виробничого ва району, серед яких Народний хор
підрозділу «Дмитрівка» ПрАТ СВФ районного Будинку культури, дитячий
«Агротон» Селіна Олександра Воло- танцювальний ансамбль «Струмочок»,
димировича, агронома виробничого дитячий колектив «Феєрверк», жіночий
підрозділу «Штормове» ПрАТ СВФ «Аг- вокальний ансамбль «Любавушка» та теротон» Соловйова Олександра Миколай- атральний колектив «Фараони» Айдаровича, механізатора КСП ім. Дзержинсь- Миколаївського клубу, Ольга Сидоренко,
кого Тарапат Сергія Івановича, майстра Алла Антипова, Юлія Крохмальова, танмашинного доїння КСП ім. Дзержинсь- цювальний колектив «Барвінок», ВолоКоровай з нового врожаю.
кого Торшину Наталію Володимирівну, димир Антипов, жіночий вокальний дует
механізатора
сільськогосподарського «Айдарія» та інші талановиті виконавці.
великій когорті працівників сільського «Вовкодаєве») ПрАТ СВФ «Агротон»
Доброскока Віктора Миколайовича, аггосподарства району.
Грамотами
Луганської
обласної ронома СВК «Батьківщина» Духновсьдержавної адміністрації нагороджено кого Валерія Дмитровича, бригадира
Царюка Олександра Анатолійовича – тракторної бригади КСП ім. Дзержинсьагронома Центрального регіону ПрАТ кого Євсєєва Івана Івановича, завідувача
СВФ «Агротон» та Гонцова Сергія током СВК «Батьківщина» Зінченка
Леонідовича – інженера машино-трак- Дениса Сергійовича, водія СТОВ
«Агрофірма «Соснове» Зінченка Сергія
торного парку ПрАТ СВФ «Агротон».
Грамотами Новоайдарської РДА Миколайовича, начальника виробничота районної ради нагороджено опе- го підрозділу «Дмитрівка» ПрАТ СВФ
ратора свинарських комплексів та «Агротон» Коробку Григорія Івановича,
КСП
«Олексіївське»
механізованих ферм ТОВ «Сфера» Бах- механізатора
мутського Василя Володимировича, Кутового Олександра Вікторовича,
сільськогосподарського
механізатора
сільськогосподарського механізатора
СФГ
«Айдар-Овощ»
виробництва (виробничого підрозділу виробництва
«Штормове») ПрАТ СВФ «Агротон» Мітьолкіна Володимира Івановича,
Народний хор Новоайдарського районного Будинку культури.

Вони кажуть, що повертають
землю народу, що нарешті українці зможуть продати свій пай за
ринковою ціною. Насправді проголосовано не один, а три закони
про землю, і про паї там ні слова.
Ганебним
законопроектом
№ 2178-10 відкривається дикий ринок із доступом іноземців до купівлі
землі з першого дня. «Батьківщина» боролася і продовжує боротися,
проте це дуже складно робити проти монокоаліції «Слуги народу», які
можуть протягнути будь-яке рішення. Законопроект був проголосований із скандалом і порушеннями, в
стилі найгірших із попередників.
Крім того прийняті іще два
«системні»
законопроекти
–
№ 2194 та № 2195, які вносять зміни до майже тридцяти законів України. Вони знімають абсолютно всі
перепони перед масовою скупкою
земель іноземцями та хижацьким

використанням нашої землі. Їх теж
проголосували, навіть не ставлячи
українців до відома про їх жахливий
зміст. Наприклад, скасовують поняття «особливо цінних земель» та
саме поняття земельного паспорта.
Тож найкращі чорноземи на торгах
будуть урівнені по якості із пісками
або із скелею – тобто якісну землю
продадуть за копійки.
Повністю скасовують контроль за землекористуванням. Покупець землі буде мати абсолютне право зробити із землею все,
що захоче – вгатити туди тонни
хімії, виснажити енергетичними
культурами, навіть просто зняти і
продати плодючий шар.
Ускладнено і доступ селян до
торгів, бо земля буде продаватись
виключно на електронних аукціонах, причому про них повідомлятимуть теж лише в електронній формі.
І це тоді, коли дві третини наших сіл

не мають швидкісного Інтернету.
Наші фермери матимуть переважне право викупу, проте це
лише право заплатити найвищу
ціну по аукціону замість переможця. Український сільгоспвиробник
конкурувати не зможе, бо агрохол-

динг, іноземець, спекулянт завжди
дадуть значно вищу ціну.
Переконаний, що голосування
за відкриття ринку землі остаточно
розвіяло ілюзію кожного українця
про справжні цілі і завдання президента. Тим паче на тлі прийняття рішення про розпродаж стратегічних об'єктів, держпідприємств,
оборонпрому. Замість красивих
планів, ми по суті отримали розпродаж країни з молотка, щоб хоч
якось наповнити бюджет на тлі
тотального непрофесіоналізму, не
вміння ефективно розпоряджатися
майном і ресурсами України.
Як то кажуть, гірше за все, коли
ворог всередині країни прикидається благодійником, а частина народу
на емоціях в це вірить. Українці скоро зрозуміють, наскільки катастрофічними будуть наслідки «голосування не по приколу», наскільки
«вони нас зробили»!

Наша команда офіційно йде в
опозицію, ми будемо всіма силами боротися за Україну. «Батьківщина» вже оскаржила розпродаж
землі у Конституційному суді. По
всій Україні ідуть протести фермерів. Країна повстає проти влади,
яка не звертає уваги на народ!
Всіх, у кого вже немає сумнівів,
яким шляхом йде президент, у кого
є любов до нашої країни і бажання її
бачити процвітаючою, запрошуємо
в нашу команду на Луганщині. Чим
більше нас буде, тим меншою буде
можливість, що нас з вами знову
зроблять! Телефонуйте 0-800-210445, пишіть нам в соціальних мережах – facebook.com/romanovskiy.
aleksandr, пам'ятайте, що разом все
можливо!
ОЛЕКСАНДР РОМАНОВСЬКИЙ,
керівник Луганської
обласної парторганізації
ВО «Батьківщина».
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1-5 листопада 2019 року в місті Києві відбувся всеукраїнський освітній
семінар-школа «Вчимося з минулого – діємо заради майбутнього: навчання
про історію Голокосту і права людини», організований Українським центром
вивчення історії Голокосту та Інститутом вивчення та викладання Голокосту і прав людини ім. Ольги Ленгель «TOLI». Інститут «TOLI» організовує
семінари для вчителів у Європі з 2012 року.
Учасниками цьогорічного семінару були 30 учителів з 17 областей. Представниками Луганської області стали вчителі Новоайдарської обласної
школи-інтернату – Козловська І. В. та Солодуха О. В. Спікерами семінару
були представники США, Ізраїлю, Румунії та України.
У плані роботи освітньої школи було ворожнечі може бути або є важливим для
чимало важливих і цікавих занять. Під час роботи з учнями? Мови ворожнечі викосемінару учасники ділилися власними до- ристовують для поширення спотворених
слідженнями та дискутували про ідентич- фактів, аргументів, чуток та інших відоність та стереотипи, обговорювали історію мостей для впливу на сучасну думку, з меГолокосту в Європі та на теренах України. тою «злити бруд» на іншого, загострення
Вадим Альтскан (старший керівник проек- дискримінації, створення конфліктів. Щоб
тів Відділу міжнародних архівних програм навчитися аналізувати, щоб відрізнити
Меморіального музею Голокосту США (Ва- правду від прихованої інформації (мови вошингтон)) провів лекцію і практикум «Осо- рожнечі), потрібно пояснювати учням про
бливості нацистської пропаганди», Оана такі стереотипні явища у ЗМІ, соцмережах.
Нестіану-Санду (м. Нью-Йорк) розповіла
Але найбільше, що запам’яталося мені,
про міждисциплінарні підходи до навчання – це усна розповідь свідка Асії Раберман,
про Голокост і права людини.
якій вдалося врятуватися в день розстрілу.
Окремий день було присвячено відвіду- Її біографія трагічна: рання втрата батьванню Бабиного Яру та пам’яткам єврей- ків, втеча з гетто, тяжка праця на німців.
ської історії м. Києва. Освітяни мали мож- Життя цієї жінки є прикладом незламноливість більше дізнатись про права людини, го духу та уроком-засторогою нащадкам,
переглянувши експозицію «Права людини пам'яттю про трагічні сторінки минулого.
як цінності», що була створена громадською
Освітяни отримали друковану літературу
організацією М’АРТ. Робота виставки від- та сертифікати учасників цього заходу.
бувалась у форматі відкритого майданчика,
Дякую організаторам за отримане інна якому проходила не лише екскурсія, а телектуальне задоволення від участі в сетакож відкриті діалоги з тематики прав лю- мінарі й бажаю їм наснаги у подальших
дини, доцільності використання виставки як задумах та звершеннях!
потужного освітнього інструменту.
О. СОЛОДУХА, вчитель,
Чому практикум про виявлення мови
учасник семінару.

Доброго дня, дорогі працівники та читачі «Вісника Новоайдарщини». Сьогодні хочу вам розповісти про дуже гарну й талановиту людину
Лідію Кузьмівну Матвєєву.
24 жовтня 1935 року в селі Бахмутівка народилася дівчинка. Назвали батьки її Лідою.
Вона росла дуже слухняною, але змалечку
була охоча до будь-якої роботи: їй все було
цікаво знати, вона старанно допомагала
батькам по господарству. І вчилася Ліда добре. Спочатку – в Бахмутівській семирічній
школі, а після закінчення пішла вчитися до
восьмого класу в сусіднє село – Райгородку.
Коли школа була позаду, щоб допомагати батькам, пішла працювати на Щастинську ТЕС, яка тільки почала будуватися.
«Робота була нелегкою, - розповідає Лідія
Кузьмівна, - але ми були молодими, щасливими (після війни та розрухи), хотіли
жити краще і прикладали всіх зусиль до
цього. Ми вірили у світле майбутнє для себе
й для своїх дітей».
Побувала Лідія Кузьмівна і на освоєнні
нових земель – на цілині, там і зустріла своє
кохання. І вже заміжня повернулася додому,
у рідне село. Тут героїня нашої розповіді
народила і виховала двох доньок. А зараз
у неї вже двоє онуків та четверо правнуків,
якими жінка дуже пишається.
Працювала Лідія Кузьмівна 28 років на
залізниці, а потім ще десятиліття на фермі, на овочівництві в совгоспі «Побєда»
і «Правда». Загальний стаж роботи у неї
складає понад 40 років!
Коли я спитала Лідію Кузьмівну, як
їй вдавалося поратися з усіма життєвими складнощами, яких чимало траплялося на шляху, вона відповіла: «Допомагали пісня і улюблене захоплення для душі
– вишивання. Коли була понад 25 років

15 листопада в сесійній залі Новоайдарської районної ради відбулась зустріч спеціалісток, консультанток та посередників експерименту «Впровадження практик ефективного вирішення конфліктів через створення постійної геоінформаційної системи моніторингу, аналізу, оцінки і вирішення конфліктів» в рамках
співпраці із Програмою ООН із відновлення та розбудови миру з представниками Новоайдарської районної
ради, Новоайдарської райдержадміністрації, Новоайдарської селищної ради, громадськістю та активістами.
На початку зустрічі презен- організації системної робо- практик ефективного вирішення
тували сам онлайн-ресурс http:// ти по вирішенню конфліктів конфліктів через створення
dialog-ua.org/ та розповіли про для спеціалістів з Донецької та постійної
геоінформаційної
мету та механізм роботи всіх Луганської областей. Тепер ме- системи моніторингу, аналізу,
спеціалістів, залучених до вико- режа сертифікованих медіаторів оцінки і вирішення конфліктів»
нання завдань експерименту.
почала
працювати
над в Луганській області. ПроЯк відомо, протягом 2018- конфліктами, визначеними си- граму підтримують одинад2019 років тривала робота по стемою http://dialog-ua.org/. Цей цять міжнародних партнерів:
навчанню, відбору, підвищенню сайт є веб сервісом «пілотного» Європейський Союз, Євронавичок посередництва та експерименту «Впровадження пейський інвестиційний банк, а
також уряди Великої
Британії, Данії, Канади,
Нідерландів,
Норвегії,
Польщі,
Швеції, Швейцарії та
Японії.
Також були презентовані сайти інформаційної
платформи «Громадськість
Луганщини і Донеччини» http://ndo.
lg.ua/ та бренд-буку
Луганського обласного Ресурсного Центру Розвитку Громад
http://brand.lg.ua/
naydar-rada.gov.ua

учасницею фольклорного ансамблю «Айдарочка», ми їздили на численні конкурси та виступи. Білокуракіне, Сватове… А
у Біловодську посіли друге місце!». Вона
згадує, і очі її блищать радістю. Ви б чули,
як гарно вона співає! Вона пишається тим,
що її ансамбль існує, і, коли має можливість, обов’язково приходить на концерти,
послухати своїх «дівчат».
А про захоплення для душі – годі й казати! Вишивати Лідія Кузьмівна почала ще
в 15 років. Це була така віддушина, коли
ставало самотньо або важко на душі, а вишивка заспокоювала. Вона ще й досі потрошку вишиває, хоч здоров'я вже й не балує.
Від її неймовірних робіт не можна очей
відвести! Вона вишиває рушники, скатертини, картини та ін. Всі вишивки дуже цікаві та яскраві. Багато з них знайшли свої
почесні місця в домівках дітей та онуків.
«Я для них робила, щоб була пам'ять», говорить талановита жінка.
Користуючись нагодою, щиро вітаю
Лідію Кузьмівну і з Днем працівників
сільського господарства, і з Днем народження, які відзначили напередодні. Міцного Вам здоров'я, довголіття, щастя
та радості в кожному дні!
Також вітаю всіх мешканців села Бахмутівка та жителів нашого району з Днем працівників сільського господарства. Бажаю
всім щастя, добробуту і гарних врожаїв.
Хай щастить!
Н. КОВАЛЬОВА, завідуюча
Бахмутівською сільською бібліотекою.

14 листопада в місті Щастя
пройшло обговорювання питання розробки гендерно-чутливої
Стратегії розвитку громади. В
розмові взяли участь представниці
груп самодопомоги нашого міста,
ВЦА та структури ООН Жінки
Яна Любімова та Ольга Лішик.
Координаторка груп самодопомоги Наталія Трощій презентувала
Гендерний профіль Щастинської
територіальної громади. Також
було порушено проблематику на-

селених міст громади у розрізі
гендерної вразливості. Розмова
йшла про пріоритети жінок та
чоловіків, які мешкають у громаді.
Експерти надали рекомендації
щодо впровадження на владному
рівні гендерно-орієнтованого спрямування програмних документів.
Надалі групи продовжать навчатися, посилювати власний
потенціал та брати участь у
проектній діяльності.
schastye-rada.gov.ua
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Не так давно на страницах нашей газеты мы рассказывали о маленькой талантливой девочке из Новоайдара – Алисе Баевой. В течение полутора лет
ей удается совмещать, казалось бы, несовмещаемое: учебу в школе, в Детской
школе искусств и тренировки в ДЮСШ (секция волейбола) и Северодонецком
клубе «Садко», секция подводного плавания.
Именно так, трижды в неделю активная, спортивная, творческая Алиса превращается в настоящую золотую рыбку и, к тому же, единственную
плавчиху-подводницу в Новоайдаре.

Щорічно 20 листопада весь світ відзначає День дитини. З’явилось це свято в середині минулого століття, а саме в 1954-му році, коли Генеральна
Асамблея Організації Об’єднаних Націй затвердила свою резолюцію № 836
(IX), рекомендувавши всім країнам відзначати цей день, починаючи з 1956го року. Метою святкування Всесвітнього дня дитини є привернення уваги
широкої громадськості, організацій та урядових установ до питань, спрямованих на практичну реалізацію заходів щодо забезпечення благополуччя дітей
в усьому світі. Актуальність проблем дитинства залишається високою, на
жаль, і до цього дня. Численні заходи та дії, навіть на законодавчому рівні,
не в змозі повністю вирішити весь комплекс цих проблем, через те, що вони
лежать швидше в моральній площині людського світогляду. Однак завдяки постійним загальним зусиллям і заходам проблеми нашого підростаючого
покоління поступово вирішуються.
Одним з місць, де новоайдарські хлопці заняттях гуртків «Лідер» та «Інтелектуальні
та дівчата, можуть розвивати свої таланти, є ігри» Т. М. Куриленко. Свій внесок у розвиЦентр дитячої творчості. Яка б не була ро- ток дитячої творчості роблять сумісники –
зумна і талановита дитина, вона все ж потре- педагоги із школи-гімназії. М. М. Шевченко
бує опіки й уваги, турботи, любові, захисту і є керівницею вокального гуртка, О. В. Голод
постійної підтримки. Негарно відмовляти ді- гуртує однодумців на заняттях «Сувеніртям у всьому цьому, особливо враховуючи ті ного» гуртка. Додаткові гурткові заняття з
реалії, які вперто супроводжують нас у нашо- «Правознавства» проводить Т. В. Зражаєва.
му непростому світі. Світ крихіток – це казка, Дуже цікаво проводить заняття та репетивід якої потім буде залежати все їх подальше ції «Театру ляльок» Л. В. Серокурова. Щожиття. Тому й треба щодня наповнювати його денна копітка праця дає свої результати, які
фарбами і чарами. Саме заради цього «фар- ми можемо побачити на численних заходах
бування та чарування» й працює ЦДТ. Ди- та виставках, що проходять в ЦДТ.
ректором тут є педагог з багаторічним стаВ Центрі дитячої творчості намагаютьжем роботи, небайдужа, чуйна та креативна ся творити для дітей добру казку. МожГалина Олексіївна Єрмішкіна.
на сказати, що дитячий творчий центр —
Керівники гуртків Світлана Михайлівна справжня лабораторія для юних талантів.
Чуйкіна, Тетяна Миколаївна Куриленко та Сучасні матеріали і нові технології перетвоОльга Костянтинівна Стефанова роблять все рюють ручну працю в задоволення, допомадля того, щоб перебування гуртківців в Цен- гаючи юним рукодільникам висловлювати
трі щоразу ставало доброю чарівною при- свої думки і почуття.
годою. Тут займаються творчістю 18 груп
Часті виставки дитячих робіт, поюних талантів. А це – більше двохсот гурт- робок сприяють творчій активності діківців. В ЦДТ діти мають змогу розвивати тей, виникненню і розвитку самостійної
свої творчі здібності по різноманітних на- художньої діяльності.
прямках, весело проводити час в «Ігротеці».
Потужний потенціал, який підштовхує до
З самого початку навчального року робота розкриття талантів – це дружний колектив
в Центрі просто «кипить».
педагогів і вихованців, їх креативна думка і
Тож якими гуртками охоплені діти в цен- творча енергія, бажання самовдосконалютрі дитячої творчості? «Ліпка з пластиліну», ватися, працювати на розвиток позашкілля,
«Мастерілка», «Веселий олівець» – рукоді- вражати своїми непересічними талантами.
ллю з різних матеріалів та малюванню наЩо треба для щастя й усмішки дитини?
вчає дітлахів С. М. Чуйкіна. Разом з О. К. Щоб сонце ласкаве нас гріло щодня. ОсеСтефановою хлопці та дівчата залучаються ля затишна й чуйна родина, і мамина пісня,
до «Ігротеки» та із задоволенням відвідують батьківська рука. Тож нехай саме так і буде!
гурток «Умілі ручки». Розумову позашкільну розминку проводить з вихованцями на
М. ТИХОНОВА.

Мы уже рассказывали, что девочка научилась плавать с самого раннего детства (благо,
река Айдар рядом), но осенью, зимой там
ведь не поплаваешь, а Алиса просто скучала
без любимого вида спорта. Тогда родители
решили записать ее на плавание в бассейн
в Северодонецке. Но когда поехали первый
раз, девочке было всего 5 лет, а в секцию записывают детей с 8, поэтому тренер отказал,
попросив вернуться через 3 года. – Это же
так долго! – сокрушалась девочка. Поэтому
родители предприняли еще одну попытку
осуществить
мечту
дочери, когда ей исполнилось 6 лет. В этот
раз тренер поставил условие: если проплывет
в определенном стиле
и за определенное время, так и быть, возьмет
ее в секцию. Алиса
без труда справилась
с заданием.
На данный момент
Алиса уже тренируется полтора года, показывая очень хорошие
результаты. – Алиса – самая маленькая
спортсменка в секции,
- рассказывают родители. - Но это ее нисколько не смущает, и она
всегда с огромным удовольствием и нетерпением ждет очередной тренировки.
Стоит отметить тот факт, что буквально с первого дня занятий Алиса ведет себя
очень самостоятельно. Она в свои 6-7 лет
переодевалась до и после тренировки самостоятельно, без посторонней помощи,
хотя не все 10-11-летние девочки были
в состоянии это сделать. На момент нашей прошлой публикации юная плавунья
прекрасно плавала в технике кроль (в биластах) и дельфин (в ластах). Время преодоления 50-метровки Алисой составляло
39-40 секунд, в то время как результат в 38
секунд – это необходимое для получения
юношеского разряда по плаванию.
Конечно, вы догадались, что этот рассказ
мы повели не зря. 1,5 года упорных тренировок принесли свои первые результаты: наша
«золотая рыбка» заняла 1- е место по плаванью в биластах и 3-е место по плаванью
в ластах в соревнованиях под красивым
названием «Золотой дельфин», которые

проходили недавно в Северодонецке.
Участников, конечно, эти соревнования
собрали большое количество. Но для Алисы
соревнования – всегда драйв, как рассказала
нам ее мама Людмила. Девочка всегда с энтузиазмом и позитивным настроем готовится к предстоящей «борьбе». Как призналась
Людмила, у них с дочерью есть небольшая
фишка-настрой, так сказать, визуализация
победы. Она заключается в том, что перед соревнованием мама и дочь Баевы продумывают именно процесс
заплыва (обычно девочка представляет,
что она кого-то догоняет или за ней ктото гонится). Когда-то
Алиса вместе с родителями посмотрела
фильм о мегалодоне (вид вымершей
акулы), а рыбы, в том
числе и акулы, ей
очень нравятся. Так
вот, на ближайших
соревнованиях она и
представила, что эта
самая акула за ней гонится. Результат действительно был впечатляющий. Но Алиса
сказала, что больше
акулу представлять
не будет – уж очень
страшно. Теперь перед соревнованиями
она представляет, что за кем-то гонится,
и каждый раз герой погони – новый.
Конечно, можно представить, что эмоции
от победы просто зашкаливают. По признанию и самой Алисы, и ее родителей, они
просто не ожидали. Участников много, дистанций много. И вот объявляют Алису – на
первое место, подниматься на пьедестал. А
она не ожидала – стоит в ластах, готовится
к следующим соревнованиям. Ей дети говорят: «Выходи, тебя вызывают». Конечно, и
радость,и растерянность, и счастье…
Для того, чтобы занять первое место,
Алиса преодолела дистанцию за 43,7 сек,
для третьего места ей понадобилось 39,9 сек.
Поздравляем талантливую и спортивную
девчушку со значимыми победами. А сколько их еще ждет впереди! Упорства тебе, Алиса, поддержки и, конечно, маленьких и больших детских радостей, которые непременно
должны присутствовать в твоей жизни!
М. ТИХОНОВА.

Недавно в нашей сельской библиотеке прошло праздничное мероприятия для
детей – День именинника.
Уже по традиции мы пригласили к себе
на праздник всех детей, независимо от их
даты рождения. Вместе с мальчишками и
девчонками пришли также их мамы и папы,
дедушки и бабушки.
В начале мероприятия ведущая
Ю. Н. Рябоконь пообщалась с детьми, узнала, кто в какое время года родился, чем
запоминается им день рождения и ждут
ли они его. Все дети активно и с удовольствием рассказывали о своих днях рождения. И, конечно же, все знают, что в этот
день принято дарить подарки.
После такой интересной беседы началась развлекательная часть праздника.

Ребята пели песни, отгадывали загадки,
активно участвовали в разнообразных конкурсах и подвижных играх. У всех было
действительно праздничное настроение,
и всем было очень весело!
Ну, а какой же День именинника без
угощения? Вдоволь наигравшись и нарезвившись, юные спеваковцы поспешили за праздничный стол с чаепитием,
сладостями и фруктами. Дети были довольны. Без всяких сомнений, настроение каждого из них – на высоте! А когда
видишь улыбки детей, слышишь их звонкий смех, то и нам, взрослым, становится
тепло и радостно на душе.
Е. ЗАРУЦКАЯ, библиотекарь
Спеваковской сельской библиотеки.

6

«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 57

22 листопада

2019 р.

О целебных свойствах свеклы для кишечника знали еще в глубокой древности. Современная медицина рекомендует употреблять этот овощ при склонности к повышенному давлению, лишнем весе, при повышении уровня глюкозы в крови. Часто люди задаются вопросом:
когда нужно есть вареную свеклу, а когда сырую?
незначительное ваниями желудка и почечной
В свекле содержатся такие происходит
увеличение количества белков недостаточностью.
витамины как:
— Витамин «А», который, и углеводов, но при этом проВареная свекла показана
укрепляя капилляры, снижает исходит снижение количества тем, кто имеет проблемы с
риск развития некоторых за- клетчатки и витаминов. При ЖКТ. Следует помнить о слаболеваний глаз; витамин «В» этом количество минералов бительном воздействии свеклы
— регулирует обна кишечник.
менные процесСвекольный сок
сы; витамин «С»
содержит наиболь— благоприятно
шее
количество
воздействует
на
витаминов и минеорганы дыхания,
ралов. Однако его с
предотвращает
осторожностью слеразвитие
астмадует употреблять
тических синдротем, у кого есть промов; бетаин — обблемы с желудком.
новляет
клетки
В этом случае его
печени; кремний
рекомендуется пить
— оказывает укревместе с морковным
пляющее действие
соком — 1:10.
на стенки сосуПри выборе сведов; клетчатка —
клы следует помпринимает активное участие остается неизменным.
нить, что овощ должен иметь
Употреблять сырую свеклу ровную, тонкую, здоровую ков процессе пищеварения.
Теперь рассмотрим по- рекомендуется людям, которые журу. Наиболее полезна свекла
дробнее
состав
вареной хотят снизить вес, страдают с выраженным темным цветом.
заболеваниями печени и сахар- Наличие в свекле белой серди сырой свеклы:
Сырая свекла в ста граммах ным диабетом, а также гипер- цевины и вкраплений означасодержит 3 грамма клетчатки, тоникам. При этом с осторож- ет высокое содержание в ней
1,5 грамма белка, 0,2 грамма ностью надо кушать этот овощ нитратов.
жиров, 9,6 грамма углеводов. в сыром виде гипотоникам,
planet-today
При термической обработке аллергикам, людям с заболе-

Підвищене згортання крові, при якій вона стає занадто густою, може спровокувати розвиток захворювань серцево-судинної системи. В такому випадку, кров
згущається ще більше, створюючи в артеріях закупорки, в результаті людина автоматично потрапляє в групу ризику інсультів, інфарктів, варикозу, тромбофлебіту,
гіпертонії, вегето-судинної дистонії, атеросклерозу,
ішемічної хвороби серця і так далі.
Завдяки тому, що кров буде рідшою, посилиться кровообіг і кисень, а також всі корисні речовини надійдуть до внутрішніх органів в повному обсязі,
чого не відбувається тоді, коли вона густа. До того ж,
розрідження крові – це перевірений і ефективний метод
попередження всіх перерахованих вище недуг.
Існує маса народних способів для розрідження крові,
втім, як і медикаментозних
препаратів, що мають аналогічні властивісті. Але оскільки таблетки – суцільна хімія, а
захоплюватися народною медициною лікарі не радять, на
допомогу приходять доступні
продукти харчування, у яких
є здатність розріджувати кров.
Лимон не має ніяких протипоказань, тому його можуть
їсти навіть діти. Крім зниження згортання крові, лимони володіють цілим спектром
корисних властивостей.
Журавлина відмінно зни-

жує в’язкість крові, причому, незалежно від того,
в якому вигляді її вживають.
Часник має потужні властивості розрідження крові,
буквально одного зубчика на
день достатньо для зниження
згортання крові.
Імбир збагачений антиоксидантами і ліпідами, які очищають судини і кров, а також благотворно впливають на її склад.
Щоденне вживання цих продуктів не зашкодить здоров’ю,
а, навпаки, захистить від багатьох хвороб і оздоровить
організм.
narodna-pravda.ua

торы. Используют для того,
чтобы добиться необходимой
консистенции продукта.
Приобретая товар всегда необходимо обращать внимание на два момента: срок годности и состав.
Е500–Е599 — регуляторы
Если с первым все ясно, то второе может привести в ужас покупателя. При насыщении продуктов кислотности и средства пропитания дополнительными необязательными компонентами, нивелируется пищевая польза.
тив слёживания. Применяются
Всевозможные добавки в составе маркируют буквой Е и набором цифр. Далее перечислены виды для того, чтобы товар не потерял
пищевых добавок.
свои свойства (хрустящую корочE100–E199 — красители. Оче- «Классическим»
консервантом тели. Эти компоненты по сво- ку или воздушную структуру),
видно, что данные вещества при- считают соль, сахар и копчение. ему функциональному пред- а также попросту не прокисал.
Е600–Е699 — усилители вкуменяют для предания продукту Но куда эффективнее и чаще назначению можно отнести к
товарного вида. Среди них могут применяются химические веще- консервантам, поскольку также са, аромата, ароматизаторы.
быть натуральные добавки – раз- ства: нитраты, ацетаты, бензоаты, применяются для увеличения срока Вещества, направленные на усиличные специи и приправы, и син- сульфиты, сорбаты и все в этом хранения продукта. По своей сути ление и преобразование вкусовых
тетические компоненты.
роде. Сомнительное удовольствие это витамин С и К, также галлаты, качеств продукта, также придание
ему необходимого запаха.
Е200–Е299 — консерванты. вводить эту «вкуснятину» в свой сукцинаты и лактаты.
Е700–Е799 — антибиотиКомпонент необходим для увели- рацион.
Е400–Е499 — стабилизачения срока годности продукта.
Е300–Е399 — антиокисли- торы, загустители, эмульга- ки. Как правило, применяются

в составе продуктов животного
происхождения. Этот компонент
необходим для того, чтобы избежать всевозможных заболеваний,
бактерий и вирусов
Для организма некоторые
добавки безвредны и неопасны, но есть и те, которые могут
вызывать аллергическую реакцию, расстройство пищевой
системы, нарушают обмен веществ и провоцируют формирование и рост новообразований.
Все сугубо индивидуально. Но
все же, специалисты рекомендуют
избегать продуктов, богатых на
дополнительные Е-добавки.

«Куріння вбиває», - застерігають соціальна реклама та написи
на упаковках цигарок. Цигарковий
дим – це не лише газ, але й тверді
часточки. Він містить понад 4 тисячі компонентів, зокрема чадний
газ, нікотин та його похідні, смолу,
котінін, полоній, кадмій, поліциклічні ароматичні вуглеводи та інші
сполуки, багато з яких є канцерогенами. Ми вдихаємо їх і при затяжці, і від диму цигарки, і від диму
чужої цигарки та видоху курця,
а також поглинаємо шкірою.
Наскільки страшний рак легень? Рак легень, із яким у багатьох
асоціюється куріння, - третя за поширеністю причина передчасної
смертності в Україні. Це найпоширеніший тип раку серед чоловіків
- майже кожен четвертий випадок.
Рак легень має поганий прогноз.
Імовірність прожити 10 і більше років після його діагностування дуже
низька - лічені проценти. Водночас
у більшості випадків раку легень
можна запобігти. Серед людей із
раком легень ніколи активно не курили 10-25 %. Причинами розвитку

причиною хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ).
Важко кинути курити. Що
можна зробити, щоб не вмерти передчасно? Якщо ви курите,
спробуйте не підставляти інших
людей під вплив свого диму на зупинках громадського транспорту,
робочому місці та вдома. Здорове
харчування та рухливість суттєво
зменшать небезпеку серцево-судинних хвороб. Збалансований раціон, в якому мало солі, насичених
жирів і цукру, зате багато вітамінів,
антиоксидантів та клітковини, допоможе запобігти і хворобам серця,
і дещо знизити негативний вплив
куріння.
Регулярна фізична активність
нормалізує рівень холестерину
і тонус нервової системи, тренує серце і стає на заваді хворобам серця та деменції. Фізичні навантаження роблять мозок
щасливішим, і менш залежним
від шкідливих джерел радості –
солодощів чи куріння.
Л. БАБЕНКО,
лікар-нарколог.

раку в них можуть бути спадковість, гормональний фон, контакт із
побутовим димом, забруднене повітря та іонізуюче випромінювання.
Решта пацієнтів є курцями або курили донедавна – ця звичка підвищує ймовірність раку в 25 разів.
Досить багато людей є пасивними курцями вдома, на робочих
місцях, в ресторанах та нічних
клубах. Шкода пасивного куріння
здоров'ю людей, в тому числі – репродуктивному – наразі доведена.
Який зв'язок між курінням
та серцево-судинними хворобами? Куріння є одним із факторів
ризику хвороб серця. У 17-25 %
випадках серцево-судинні хвороби розвиваються саме через
нього. Куріння підвищує ймовірність коронарної хвороби серця
чи інсульту в 2-4 рази. Чому так?
Коли людина курить, в тілі починаються вільнорадикальні процеси.
Це ланцюгові реакції пошкодження
молекул, в тому числі – устилки
кровоносних судин, що впливає
на перенесення кровотоком жирів,
відомих під народною назвою «хо-

роший та поганий холестерин». Куріння робить судини, тромбоцити
і молекули крові більш «липкими»
і схильними до скупчення. А це
призводить до закупорки судин та
розвитку запалення. Куріння також
зсуває баланс переносників холестерину в нездоровий бік. Так роз-

починається атеросклероз – хвороба судин, що згодом призводить до
поганого кровопостачання серця,
мозку чи кінцівок.
Як ще куріння впливає на
здоров'я? Куріння майбутньої

матері збільшує ризик передчасних пологів, переривання вагітності, малої ваги при народженні, мертвонародження, дефектів
розвитку та синдрому раптової
смертності немовлят.
Куріння чоловіків погіршує
якість сперми і може бути критичним чинником чоловічого
безпліддя. Курці більше ризикують отримати катаракту та дегенерацію сітківки, ризикують
розвинути деменцію та хворобу
Альцгеймера в літньому віці,
ніж некурці чи ті, що покинули
куріння.
Звичка до тютюну погіршує
мікрофлору ротової порожнини, сприяє ушкодженню і навіть
втраті зубів та спиняє амілазу
слини – ферменту, потрібного для
перетравлення складних вуглеводів. З курінням пов'язують певне
зниження імунітету та зростання
шансів мати ревматоїдний артрит.
Куріння тютюну збільшує ризик
інших пухлин – наприклад, шлунку, прямої кишки чи жовчного міхура. Його ж вважають головною
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продам

Куплю КОРОВ,
БЫКОВ, ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ.
095-512-38-39,
098-389-73-47
Куплю КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
и ДОРЕЗ.
099-011-98-55. Роман.

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.

С 1 октября началась подписка на 2020 год!
Газета будет выходить с программой передач!
Успейте подписаться по цене 2019 года!
Льготы остались

Жилой ФЛИГЕЛЬ. 099-45-45-244.
ДОМ. Ул. Дружбы, 253. Недорого.
066-54-32-716.
ДОМ
в
Айдар-Николаевке.
050-243-28-80.
Двухкомнатную КВАРТИРУ на
кв. Шевченко. Второй этаж. С ремонтом, большая кухня, застеклённый балкон, индивидуальное отопление, водяная станция, горячая и
холодная вода. Цена – 10000 долларов. Из-за срочности возможен торг.
099-619-51-91.
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН с
земельным участком. 050-168-85-42.
ТРАКТОР ЮМЗ КПЕ, КУЛЬТИВАТОР, ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ-52,
САМОСВАЛ ГАЗ-53. 050-04-395-79.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ
по цене 3,50 грн/кг. Спеваковка.
095-57-136-33.
Две ПЧЕЛОПЛАТФОРМЫ и
ИНВЕНТАРЬ. 050-90-29-777.
КАРТОФЕЛЬ. 050-735-14-68.
ДРОВА
(дуб,
ясень).
099-14-59-39-1.
ХРЯКА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Возможен обмен. 050-887-25-32.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,
066-31-32-595.

куплю
ВОСК, МЁД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ОБМЕН ВОЩИНЫ,
050-704-33-18.
МОТОЦИКЛЫ,
МОПЕДЫ,
ЗАПЧАСТИ к ним. 099-403-15-66.
КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.
КРС: быков, коров, тёлок.
095-05-22-071, 095-900-82-92.

Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что стоимость
услуги
годовой подписки составляет 300 гривень. К тому же, в будущем году
сохраняются прежние льготы: при условии годовой подписки в течение года можно бесплатно напечатать в газете одно поздравление со СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
снимком или объявление, а это в сумме составляет около 100 гривень. Установка. Ремонт. 066-718-79-40.
Если у вас нет времени подойти в редакцию, позвоните
по телефону 0991812925, и мы оформим подписку у вас на дому.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Продажа. Установка. Ремонт.
Редакция. Обслуживание. 099-336-87-79.
P. S. Нужный номер газеты можем доставить к вам домой.
ПОСЛУГИ АС-МАШИНИ.
Цена 5 грн. Телефон тот же: 0991812925.
Відкачування вигрібних ям,
туалетів, колодязів, септиків,
підвалів, автомийок, біотуалетів,
каналізації.
Тел. +38 066 569 57 99.

считать
недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК
на ім’я КОСТИЛЬОВА Павла
Федоровича, 02.02.1963 р. н.,
вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на
ім’я МИДЛОВЕЦЬ Володимира Адамовича, 09.01.1966 р. н.,
вважати недійсним.
АТЕСТАТ 03А3 № 003955
(реєстраційний номер 343),
виданий 20.06.1996 р. на
ім’я СВИРИДЕНКА Віталія
Миколайовича, вважати недійсним.
АТЕСТАТ про повну загальну середню освіту АН
44684832 від 01.06.2013 р. на
ім’я СВИРИДЕНКО Ірини
Віталіївни вважати недійсним.
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Редакция приглашает на работу
на взаимовыгодных условиях
сотрудников для организации
рекламы и подписки
в сёлах района и городе Счастье.
Телефон для справок:
099-36-88-604.
помним...
Минає рік, як пішла із життя
наша дорога, люба дружина,
мама, теща, бабуся, прабабуся
ПЄЛЄВІНА Валентина Павлівна
(03.09.1950 – 28.11.2018)
Згасли свічки, і зів’яли квіти,
нема без тебе сонця і тепла. Скажи, рідненька, як без тебе жити?
Як сумно й важко, що тебе нема.
Минають дні тяжкої скорботи і
печалі, як тебе немає з нами. У наших вдячних серцях назавжди залишаться біль і смуток непоправної
втрати. Ти була для нас надійною
опорою, мудрим порадником, чудовою матір’ю та найкращою
бабусею. Дякуємо тобі за надзвичайну доброту, за материнську
ласку та любов, за любляче серце.
Низько вклоняємося перед твоєю
світлою пам’яттю, яка завжди
буде жити у наших серцях.
Нехай свята земля береже твій сон,
а Господь дарує Царство Небесне.
Чоловік, доньки,
зяті, онуки, правнуки.
25 ноября –
2 года светлой памяти
СЕЛИНОЙ Марии Ивановны
Спокойно спи… Ты в памяти навечно. Живешь в сердцах ты наших навсегда. Как горько знать, что жизнь
не бесконечна, и что теперь пришла
твоя пора…Спокойно спи… Земля
пусть будет пухом и сладким сон,
который видишь ты. Ты была сильной, стойкой волей, духом, и сердце
было полным доброты…Прости нас
всех. За все. За то, что было. Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
но памятью его мы воскресим!..
Помним. Любим. Скорбим.
Любящие тебя дочь Ирина,
зять Олег, муж Алексей,
родные и близкие.

Выражаем
искренние
соболезнования
Воронкиной
Марине Викторовне в связи со смертью самого дорогого ей
человека – отца. Вечная память.
Одноклассники Свирида Л., Попова Н., Каширина В.,
Слотвинская С., Фёдорова И., Кишкинова Е., Кутепова Л.,
Вольвак К., Пигуль С., Тиханова О., Кожемякина Е., Шеховцов А.

Фермерство продає курей-несучок
кращих яйценосних порід,
вирощених на домашніх кормах.
Доставка безкоштовна.
Тел.: 066 039 95 20, 068 902 33 04

Педагогічний колектив Колядівської неповної середньої школи висловлює щирі співчуття Гладкому Василю Дмитровичу,
Гладкій Людмилі Олександрівни та їх сім’ям у зв’язку з непоправною втратою – смертю найріднішої людини – матері та свекрухи
ГЛАДКОЇ Віри Іванівни.

8

«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

Пані Досконалість
Серед троянд, що зустрічав
у світі,
Побачив випадково я одну,
Яка з-поміж усіх красивих квітів
Найбільше схожа на саму весну.
І колір її дуже незвичайний:
Немає слів ще у людей таких,
Щоб висловити переливів
дальність
Тих барв – щонайніжніших
та палких.
Поглянеш тільки – і твоє дихання
Вже перехоплює!.. Така краса!
Стебло струнке, тендітне,
мов світання,
Коли прозорі небо та роса.
А бархатистість пелюсток
пахучих,
Той незрівнянний аромат ні з чим
Примушують терпіти і рішучих,
А стримати жагу – є колючки…
Ти незрівнянна з владним
сонцем навіть!
Викохував, кохав і колисав
Дощ з вітерцем, і ще скажу,
що, мабуть,
Коли Господь тебе творив –
співав.
******
Покірна, нібито і світла,
Понад усе.
Земна, самотня куля звикла,
Що нас несе…
Від щастя чи життя гіркого,
Чи від пітьми,
В усій галактиці – нікого,
Лише ось ми…
Летить та втілює у Всесвіт
Красу богинь
Як лебедиця, що у безвісті
Прямує синь.
Шукає витоків джерела,
Сакральність дій,
Та явір з голубами – серед
Морів і мрій.
Пливе бурштинним небокраєм,
Росою зорь
До сонця, що благословляє
Земну юдоль.
Що панной постає пишатой
В усі віки,
У золотих, яскравих шатах
В срібні зірки.
Велично й мовчазно мандрує
Із небуття,
З дітьми, сповитими на грудях
Свого життя.
За обрій простору і часу,
Сумбур стихій,
В безмежність спалахів
прекрасних
Бажань, надій…
Ця подорож у нескінченність,
Безкраю даль,
Віддалин зоряних, таємних
Довічний жаль.
В уяві це символізує
Грааль святий.
Відродження – завжди існує
В душі палкій!
******
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Я по ночам во сне читаю нынче
Волшебную, чарующую книгу!
Хрустально чистый свет
в её страницах,
Магично притягательны
изгибы…
А утром, пробуждаясь,
с нетерпеньем
Я ночи жду, весь день печалясь,
И со звездой лечу во сны
Вселенной,
Как только я в блаженстве
засыпаю…
Что необычно – каждая страница
На разных языках мне
повествует,
Как песня прилетевшей дальней
птицы…
Понятно: лишь о счастье
всё тоскует.
Когда внимаю строки я
в забвеньи,
Как голос из глубин души
моей же, –
Поверить не могу, но
впечатленье,
Что кто-то их со мной читает
спешно!
Как лёд и пламя,
в экваториальных
Широтах, так томительно
контрастных,
Где веселятся бабочки
в астральном
Тумане, ранних джунглях
первозданных,
Как на пороге храма или бездны,
Планете неизведанной и яркой,
Где облака летают бессловесно
По сердцу и душе моим
дикарским,
Так иногда дождём смывает
слёзы,
Как лава от вулкана – всё живое,
И рваной кромкой кости
абрикоса
Сцарапывая с тела боль весною.
Теперь я знаю, сквозь потери
призмы
Лучи как преломляются, теряясь,
И почему не светит солнце
в жизни
Для тех, кто в хаосе живёт,
нуждаясь.
Игорь СНАГОВСКИЙ.
Мы много, очень много лет
Знакомы были.
Мы были разные во всем,
Но мы дружили.
Мой край родной – Донбасс,
Она – из Прикарпатья,
Но знаем четко мы:
Восток и Запад – братья.
На жизнь по-разному
смотрели мы,
Имели разные сужденья,
Но не спешили осуждать
Другую точку зренья.
Во всем старались мы найти
Взаимопонимание,
Ведь без него не может быть
Само существование.
Поэтому терпимыми нам надо

Україно-російськомовне видання
територіальних громад Новоайдарського району
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Быть друг к другу,
Тогда мы сохраним страну
И друга, и подругу.
Ведь мы одна семья,
Одна у нас країна,
И мать у нас одна –
Це ненька – Україна.
Валентина Георгиевна
ЛАХРИНА, п. Новоайдар.
Мамочка моя родная,
Ты прости, что огорчала.
Попытаюсь больше вспять
Я тебя не огорчать.
Пусть, словно в сказке,
жизнь твоя
Цветет перед тобою.
Живи, любимая моя,
Я ведь горжусь тобою.
Листва пусть песенки поет,
А ты врагов топчи ногами,
Посмотришь, заповедь моя
Всплывет над небесами.

От всей души поздравляем
Наталью ПУЛЬНУЮ
с 45-летием!
Сорок пять сестре сегодня, и душа её поёт!
Возраст просто превосходный, как сирень она
цветёт! Пусть вовеки не
угаснут в тебе радость
и задор! Пусть же будет жизнь прекрасной у
самой лучшей из сестёр!
Света, Рома, Илона.

Сердечно поздравляем
дорогую, любимую
Наталью ПУЛЬНУЮ
с Днём рождения!

******
Храни, Господь, моих родных
людей любимых,
И в бокал налей им всем добра,
Чтобы печали, боли и невзгоды
Ушли от нас далеко, навсегда.
И принеси хорошей всем погоды,
Мира, солнца и, конечно же,
Еще, еще добра.

Тебе желаем в 45
успехов, счастья, вдохновенья, здоровья, бодрости заряд и лишь
цветного настроения!
Пускай все сбудутся
мечты! Любви желаем, мира, лада, спокойно жить, без суеты,
роскошно, ярко и богато!

Нина Васильевна
КУДИНОВА, с. Бахмутовка.

С любовью –
муж, мама, Влад, Егор.

О любви
Заиграл на флейте вечер,
Разбудив в душе печаль.
Ночь набросила на плечи
Мне загадочную шаль.
Как же я спешу, мечтаю!
На свидание иду.
Но ледок в груди не тает.
Может, чувствует беду?
Не пришел на встречу милый –
Он с другой был в эту ночь.
А его я так любила!
Что сумеет мне помочь?
Звезды гаснут, словно свечи,
Но они зажгутся вновь.
Время боль мою излечит
И подарит мне Любовь!

Герой
Черный плащ, ботфорты
и шпага.
Поединок Добра со Злом.
Благородство, честь и отвага,
Мы героя такого ждем.
Защитит он дам всех прекрасных
И закроет сердцем друзей.
Презирает риск и опасность,
Подлецу он крикнет:
«Не смей!».
Я хочу, чтобы в нашем веке
Появился такой Герой!
Не важна красота в человеке.
Будет пусть прекрасен душой!
Виктория СУВОРОВА.
Головний редактор
та відповідальний
за випуск:
І. Краснощокова.
Верстка:
О. Часников.

Мудрого руководителя,
замечательного человека
уважаемого
Николая Ивановича
БУРЫМ
искренне и сердечно
поздравляем с юбилеем
со Дня рождения!
Желаем сегодня тепла и заботы, море эмоций и бурю страстей.
Желаем всегда спешить
на работу, чтоб несколько дел переделать на ней!
Крепким здоровье пускай
Ваше будет, счастье дорогу в
Ваш дом не забудет, птички пускай за окошком поют, ну а родные –
любят и чтут. Мы с юбилеем Вас поздравляем и от души,
без сомненья, желаем встретить однажды еще веселей
важный столетний большой юбилей!
С уважением – коллектив ПрАТ СВФ «Агротон».

Очень важно, когда в трудную минуту рядом оказываются
понимающие, душевные люди. За поддержку и помощь в организации похорон Логвинова Владимира Ивановича выражаю
искреннюю благодарность Алексею Леонидовичу Павлову.
Спасибо Вам большое за участие.
С уважением – Мария Тимофеевна ЛОГВИНОВА.
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