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З 26 січня 2021 року набула чинності постанова правління Пенсійного фонду України від 12.11.2020 р.
№ 21-1 «Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 року
№ 18-1». Зазначеною постановою внесено зміни до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються
до стажу для призначення пенсії.
ком до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду
України незалежно від території
обслуговування.
Заява може бути подана законним
представником або представником,
який діє на підставі виданої йому
довіреності, посвідченої нотаріально.

Важливо!

Відповідно до вищевказаного Порядку громадяни отримали можливість підтвердження стажу, набутого до 1 січня 2004 року,
якщо в трудовій книжці є записи з
виправленнями або недостовірні
(неточні) записи про періоди роботи на підприємствах, в установах,
організаціях (їх правонаступниках),
розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях, Автономній
Республіці
Крим
та
місті
Севастополі (далі – підприємства,
які розташовані на тимчасово
окупованій території).

по спільній з ним роботі на одному
підприємстві, в установі, організації
(у тому числі у колгоспі) і мають документи за період сумісної роботи
з заявником.
Опитування свідків проводиться за попереднім запрошенням
територіальним органом Пенсійного
фонду України, в який надано заяву
про підтвердження стажу.
На підставі опитування свідків або
заяв та долучених до них документів,
Комісія приймає рішення щодо
підтвердження стажу роботи або
відмову в його підтвердженні.

Хто підтверджує стаж?

Які документи
надає заявник?

Спеціально створені при Головних управліннях Пенсійного фонду України в Автономній республіці
Крим, областях, містах Києві
та Севастополі комісії з питань
підтвердження стажу роботи, що
дає право на призначення пенсій
(далі – Комісія).
Крім
того!
Підтвердження
періодів роботи на підприємствах,
які розташовані на тимчасово
окупованій території, здійснюється
на підставі показань не менше
двох свідків, які знають заявника

Для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які розташовані
на тимчасово окупованій території,
заявник (його представник) подає
трудову книжку та зазначає у заяві
дані про свідків (не менше двох),
які знають заявника по спільній з
ним роботі на одному підприємстві,
в установі, організації (у томі
числі в колгоспі) і мають документи про свою роботу за період, щодо
якого вони підтверджуватимуть
роботу заявника.
Документи подаються заявни-

Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что стоимость
подписки на полгода составляет
200 гривень, на 1 месяц - 40 гривень.

Сделайте подарок
своим близким!

Свідками можуть бути й ті особи, що проживають у відмінному
від заявника місті України.
У такому випадку опитування
свідка проводиться територіальним
органом Пенсійного фонду України
за місцем проживання свідка. Запрошення надсилається свідку протягом трьох днів з дня одержання
запиту від територіального органу
Пенсійного фонду України за місцем
проживання заявника.
Запрошення свідка, який проживає
на тимчасово окупованій території у
Донецькій та Луганській областях,
Автономній Республіці Крим та місті
Севастополі, для його опитування
здійснюється заявником. Опитування проводиться територіальним органом Пенсійного фонду України,
який обирає свідок.
Якщо необхідний свідок проживає
за межами України, він надсилає заяву, в якій зазначається інформація про
спільний період роботи на одному
підприємстві із заявником. Документ
легалізується органами Міністерства
закордонних справ України (у разі
якщо інше не передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна)
або дипломатичними представництвом чи консульською установою України в державі проживання
свідка. До заяви свідок додає завірені
копії документів про свою роботу за
період, який він підтверджує.
#МИПРАЦЮЄМОДЛЯВАСВИЗА
ЛИШАЙТЕСЬВДОМАДЛЯНАС
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Тема тарифів на комунальні послуги,
зокрема, на газ, є надзвичайно актуальною
зараз. У всіх ЗМІ, на всіх телеканалах, у
соцмережах, просто в розмовах зі знайомими однією з найгостріших залишається
саме ця тема.
Відкриття ринку газу для населення дало компаніям-постачальникам
можливість конкурувати за клієнта,
а споживачу – обрати кращі умови і ціну.
Тож матеріал про те, як мешканка Новоайдару змінила постачальника газу,
зацікавив багатьох. Ми поспілкувалися з
жінкою ще раз й попросили поділитися
своїми першими враженнями від платіжок
від нового постачальника (в даному
випадку це «Нафтогаз України»).

Звільнення
від
кримінальної
відповідальності – це відмова держави
від застосування обмежень, засудження та покарання до особи, що вчинила
злочин, передбачений кримінальним
законом, якщо така особа не становить
значної суспільної небезпеки, виконала
певні нормативні умови та спроможна
виправитися без примусу держави через
покарання.
Так, за клопотаннями прокурорів Новоайдарського відділу Сєвєродонецької
місцевої прокуратури упродовж 2020 року
судом
від
кримінальної
відповідальності
за
зберігання
боєприпасів звільнено п’ять осіб.
Встановлено, що всі вказані особи в
різний час, знаходячись за межами населених пунктів, знаходили бойові припаси, переважно патрони, та зберігали
їх за місцем свого мешкання, але через
деякий час здійснювали добровільну
видачу зазначених боєприпасів органам Національної поліції. Видавши бойові припаси, вказані особи попередили своїми сумлінними діями

Новоайдарським районним судом
Луганської області задоволено позовну
заяву Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області в інтересах держави про розірвання 6 договорів оренди
земельних ділянок загальною площею
217 га вартістю понад 10 млн грн та
повернення їх у розпорядження держави.
Прокуратурою встановлено, що з
2011 року земельні ділянки державної
власності у с. Чабанівка Новоайдарського району були передані в строкове
платне користування фізичній особі для
ведення городництва, сінокосіння та
випасання худоби. Однак, землекористувач систематично не виконував свої
обов’язки щодо сплати орендної плати,
що порушило інтереси територіальної
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Хтось взагалі не бачить сенсу змінювати
постачальника газу, оскільки споживає
блакитне паливо у мізерних об'ємах.
Хтось все ж таки спробував перейти до
іншої компанії і лишився задоволеним:
процедура укладення угоди відбувається
онлайн і триває не більше тижня.
Наша співрозмовниця зауважила, що
про свій рішучий вчинок не шкодує. «З
компанією «Нафтогаз» я уклала договір
на постачання газу на рік, з 25 грудня
2020 року. Тим паче, що постачальника
можна змінювати. Тобто перехід – це не
назавжди. А якби я не вагалася і перейшла раніше, то змогла би зафіксувати
ще нижчий тариф на газ, ніж зараз,
відповідно економити ще більше. Адже

є можливість укласти угоду на рік
та зафіксувати тариф.
Тому для мене впродовж року ціна на
газ залишатиметься незмінною. Жодних
сюрпризів. Мені не треба хвилюватися,
що ж буде, коли дійде кінця опалювальний
сезон, мораторій на підвищення ціни на
газ більше 6,99 грн. уже не діятиме. Я легко можу порахувати, яку суму треба сплатити – ціна за кубометр 6,43 грн лишатиметься незмінною. Тож я з впевненістю
можу дивитися в завтрашній день. Тут
на мене точно неприємні сюрпризи
очікувати не будуть.
Раджу: якщо ви хочете отримувати якісні послуги з постачання газу, ви
не задоволені послугами, які вам надає
нинішній постачальник, хочете купувати
газ для свого дому за вигідною ціною або
користуватися сучасними сервісами для

контролю рахунків, тоді вам варто замислитися над питанням зміни постачальника газу. Тепер саме споживач вирішує, що
для нього є більш важливим в отриманні
послуг – сучасні сервіси чи ціна,
а, можливо, й обидва варіанти одночасно».

вчинення можливих злочинів або
нещасних випадків.
Напередодні підготовки та спрямування до суду клопотань про звільнення від
кримінальної відповідальності осіб органом прокуратури ретельно перевірявся
та вивчався кожен такий факт, надавалась належна правова оцінка діям осіб,
які добровільно видали бойові припаси.
Разом з тим, у відповідності до вимог Кримінального кодексу України,
звільняється
від
кримінальної
відповідальності особа, яка носила, зберігала, придбала, передала,
здійснила збут вогнепальної зброї (крім
гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або
вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу у разі, якщо вона
добровільно здала органам влади зброю,
бойові припаси, вибухові речовини або
вибухові пристрої.
Д. ЛОБОДЮК, прокурор
Новоайдарського відділу
Сєвєродонецької місцевої
прокуратури Луганської області.

В Україні скасували зобов'язання вести паперові трудові книжки. За бажанням співробітників їх можуть залишити, але роботодавець не зобов'язаний
зберігати документ. Крім того, пенсії
за допомогою системи електронного обліку стажу призначатимуть
автоматично.
Про це йдеться в законопроєкті
№ 3623, який 5 лютого у другому
читанні 265 голосами ухвалили на
засіданні Верховної Ради. Автор документа – Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. «Це певний прорив. Ті, хто стикався з оформленням пенсії, знає, скільки
часу втрачається під час оформлення
виплати. Для всіх нас, хто буде виходити на пенсію, це велике послаблення»,
– заявив Денис Шмигаль, презентуючи документ. Протягом п'яти років дані
з трудових книжок переноситимуться
в реєстр.
Як призначатимуть пенсію та
оформлятимуть на роботу.
Під час оформлення на роботу можна
буде не подавати трудову книжку – досить паспорта, ІПН та інших документів
(якщо того вимагає роботодавець і
дозволяє закон, наприклад, довідки про
медичний огляд).

Одне з найважливіших нововведень
– пенсію тепер нараховуватимуть автоматично. Не доведеться звертатися
до Пенсійного фонду, збирати довідки,
доводити свій стаж і підтверджувати
його. Закон про пенсійне забезпечення дозволяє українцям вилучити той
час роботи, коли у них був низький
заробіток. Пенсійний фонд спочатку
має рахувати так, як вигідніше майбутньому пенсіонерові. Але якщо раптом
виникнуть проблеми, вже після призначення виплати можна буде звернутися
до чиновників із проханням провести
перерахунок.
Українці зможуть отримати електронний документ з інформацією про
свій стаж в інтернеті. Такий документ
може знадобитися, якщо того вимагає
роботодавець (наприклад, для конкурсу на посади у вас має бути стаж у
відповідній сфері). Правда, для цього
потрібно оформити електронний цифровий підпис. Також у Кабміні розглядають
можливість використовувати технологію BankID. Тобто ідентифікувати
себе можна буде і за допомогою
банківської картки.
ukrrain.com

громади та права держави щодо забезпечення ефективного використання землі. У зв’язку з цим, прокурор
ініціював повернення земельних ділянок
державі.
Після набрання рішенням законної
сили буде вжито передбачених законом
заходів щодо фактичного повернення земельної ділянки у розпорядження
держави в особі Головного управління
Держгеокадастру у Луганській області.
В. МАХОРТОВА, прокурор
Новоайдарського відділу
Сєвєродонецької місцевої
прокуратури.

Протягом роботи IV сесії Верховної
Ради України, яка тривала із вересня
2020 до січня 2021 року, народні депутати низки політичних сил регулярно
прогулювали пленарні засідання.
За даними Комітету виборців
України, найчастіше на засіданнях не
з’являлися члени групи «За майбутнє»,
найкращий показник відвідуваності –
у «ЄС».
Нардепи
з
яких
політсил
найчастіше прогулювали:
«За
майбутнє»:
упродовж
сесії реєструвалося лише 36 %
депутатів;
«ОПЗЖ»: засідання відвідували 40 %
членів;
«Батьківщина»: у цієї політсили
показник відвідування на рівні 51 %;
«Довіра»: до зали приходили 56 %
представників;
«Голос»: на засіданнях реєструвалося
58 % нардепів;
«Слуга народу»: тут показник

відвідувань склав 62 %;
«ЄС»: найчастіше з’являлися на
засіданнях – 63 %.
Водночас IV сесія стала найменш продуктивною за час роботи нового складу
Ради.
Це пов’язано з виборами та складною
ситуацією з коронавірусом.
КВУ назвав також головних мовчунів
Ради, які протягом 2020 року жодного разу не виступили у сесійному залі.
Найбільше мовчазних депутатів серед членів фракцій «Слуга народу» та
«ОПЗЖ».
fakty.com.ua
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2-3 лютого Щастинський район відвідав Вахтанг Теймуразович Кіпіані – відомий журналіст і історик, укладач книги «Справа Василя Стуса. Збірка документів
з архіву колишнього КДБ УРСР», що викликала неабиякий ажіотаж в українському суспільстві і навіть стала об’єктом судового розгляду.
За ці два дні пройшли дві зустрічі гостя з місцевими мешканцями: 2 лютого пан Кіпіані відвідав місто Щастя, 3 лютого – Новоайдар. У бесідах обговорювалося чимало питань, пов’язаних як безпосередньо із резонансною книгою, історією і мотивами її створення, так і з особистими переконаннями
Вахтанга Теймуразовича, його розумінням особистості Василя Стуса і місця, що належить йому та його однодумцям у сучасній історії України.
До уваги наших читачів пропонуємо найцікавіше із зустрічі, що відбулася 3 лютого в Новоайдарі.
тому, що ця книга забороняєтьПро роботу
ся,
оскільки в ній містяться три
над книгою
пункти неправди про Медведчука, що завдають шкоди його
«Після набуття Україною нечесті, гідності і діловій репузалежності частину матеріалів
тації (хоча спершу позивач нарепресивних органів відкриваголошував на наявності у книзі
ли, що дало змогу будь-кому,
дев’яти подібних пунктів).
хто мав бажання, дізнатися про
Примітно, що додатково в рімасштаби сталінських, а потім
шенні суду підкреслюється, що
хрущовських і брєжнєвських
мені заборонено говорити про
репресій. Але пізніше наступиМедведчука в контексті справи
ли часи, коли цей процес «заСтуса, а також те, що суд визнав
консервувався», призупинився.
частину цієї книги художньою
Проте сьогодні ми знову може(не провівши, доречі, відповідмо прийти до архіву колишньоних досліджень). Вважаю него КДБ і попросити для ознаприпустимим, абсурдним те, що
йомлення справу тієї чи іншої
у 2021 році досліднику, історилюдини.
ку забороняють дослідження
Як редактор «Історичної
історичних тем. Я висловлюю
правди» періодично звертаюпевну точку зору на підставі
Такі справи показують, що у своєму житті ніколи нічого суворих умов, як ті, що існували досліджених документів, а люся до архівів СБУ, тому і зараз
зробив запит на справу Василя альтернативи нормальному, де- про себе не писала і що нікому для дисидентів.
дина, що з нею не згодна, може
мократичному розвитку просто не була відомою. Все, що світоОфіційна версія смерті, що її написати книжку, в якій, знову
Стуса.
Ця справа займає шість то- не існує. Терор може прийти до ві відомо про цю людину – це було оприлюднено, звучить як ж таки, на підставі документів
мів! Однак після мого звернен- пересічного громадянина. Мета те, що про неї написав Василь «зупинка серця» (такий запис доведе протилежне. Тоді фахівміститься у довідці про смерть). ці, дослідники зможуть порівняня мене просто попросили дати створення цієї книжки – зму- Семенович.
Це не поезія, а радше пу- Коли ж один із дисидентів запи- ти матеріал, зробити висновки.
флешку, на яку скинули зазда- сити людей думати. Треба ролегідь відскановані після мого зуміти, що право – це важливо, бліцистика, але це дуже гума- тав у наглядача, що ж сталося зі
У «Справі Василя Стуса…»
ністичний текст, що говорить Стусом, то відповіддю було (ци- я, опрацювавши докумензапиту документи. Це працює, і що гідність існує».
нам, що у людини є гідність, є тата): «Сердце остановилось. ти, проливаю світло на те, як
буквально через чверть години я
правда, є право, в тому числі С каждым может быть».
вже був удома і міг знайомитися
проходив судовий процес і як
Про особистість
право говорити. І Стус, усуЯ думаю, що таке і справді працював адвокат Стуса Медз матеріалами.
Василя Стуса
переч усьому, цим правом могло статися, оскільки Стуса ведчук. Жодним словом я не
По суті, дана книга відсотскористався.
тортурували, над ним знущали- описую його нинішню політичків на 90 складається власне із
Я сприймаю це як своє- ся, його доводили до інфаркту. ну чи будь-яку іншу діяльність
«Матеріали КДБ, як це не
матеріалів КДБ. Зрозуміло, що
з таким джерелом слід працю- дивно, підтверджують по- рідне послання поета, що, Відомий випадок, коли в таборі і тому подібні речі. На сторінвати вдумливо і обережно, але гляди на Василя Семеновича згораючи сам, світив іншим, на Василя Семеновича навіть ках книги мова йде виключно
водночас такий матеріал цінний як людину відверто героїчну розповідаючи, що відбувалося». накинувся озброєний викрут- про 1980 рік, про шість місяців
кою кримінальник. У таких судового процесу.
для дослідника тим, що фік- і патріотичну.
умовах досить імовірним виУ масовій свідомості Стус
сує дії людини, яка на той час
Якби рішення суду в жовтПро творчість
глядає те, що у людини могло ні вступило в силу, то суто теуже була абсолютно «нерадян- став певним образом, «бронзоВасиля Стуса
просто не витримати серце.
ською», хоча буквально за сім вою фігурою», брилою. Однак
оретично я би не міг зараз про
Є й інші версії. Наприклад, це говорити. Але на сьогодні
років до того Василь Семенович він був живою людиною – аб«Хіба ж Стус хотів когось пе- спілкуючись на Уралі з нагляда- триває апеляційний процес (ми
у своїй заяві підкреслював, що є солютно нормальною людиною,
що мала свої емоції, переживан- реслідувати за якоюсь ознакою? чем Стуса, Іваном Кукушкіним, подали скаргу), і 19 лютого
«радянським літератором».
Прочитавши і потім пере- ня, помилки, поразки. Приклад Ні! Він просто хотів, щоб у його у відповідь на запитання про буде оголошено рішення апелячитавши надані матеріали, я Василя Стуса показує нам, на- місті, наприклад, була україн- смерть ув’язненого я почув про ційної інстанції. Ми вважаємо
зрозумів, наскільки важливе скільки «звичайним» може бути ська школа. Хотів, будучи літе- те, що той повісився.
рішення Дарницького суду неЗвичайно, така відповідь була справедливим, антиправовим, і
історичне і, насамперед, вихов- герой. Герой – це ж не тільки ратором, щоб на Батьківщині, а
не значення має дана справа. людина на фронті з рушницею в не у Сполучених Штатах, Англії шоком, бо навіть люди, що си- сподіваємося на його скасуванТекст, що був, умовно кажучи, руках. Герой – це той, хто знає, чи Німеччині, було надрукова- діли із Стусом, наголошують, ня. Ми будемо боротися, щоб
набраний простою машиніст- чого хоче. Герой – це той, хто но його поетичну збірку. Стус що про самогубство жодного довести свою правоту».
писав для українського читача. разу навіть не йшло мови. Тим
кою під час судових засідань, має цінності.
Стус – це людина, що завжОднак за двадцять років – з не менш, наглядач заводив нас
дає змогу дізнатись про Стуса
Про плани
з точки зору тих, хто, скажімо ди рухалась уперед. У таборі, у 1965 і до 1985, року смерті – до камери, показував трубу, на
прямо, не був його товариша- засланні, попри численні про- жодного рядка, підписаного якій, за його словами, в’язень
ми, родичам, співкамерниками- вокації. Це людина, що про- «Василь Стус», надруковано не укоротив собі віку. Так виникла
«Я працюю. В роботі дві
йшла важкий шлях, отримавши було. Я це називаю вбивством версія про вбивство, що було книжки, вихід яких планується
дисидентами».
трагічний табірний досвід.
поета. В цьому, вважаю, траге- закамуфльовано під самогуб- незабаром. Одна, сподіваюсь,
Для мене багато говорять про дія Стуса і як людини, і як літе- ство, або й власне про самогуб- буде у березні. Це книга про
Про мету
Стуса його табірні нотатки, що ратора, що, попри все своє ба- ство, хоч це й досить малоймо- жінок в історії України – про
створення книги
їх розміщено у кінці книги. Іс- жання просто мати свою збірку, вірно з огляду на те, що Стус видатних жінок, що працюваторія їх створення – це історія свою книжку, не може цього до- був людиною віруючою.
ли у найрізноманітніших сфеЗвісно, існує версія і про рах (військовій, політичній,
«Вплив на суспільство – це про людей і їх особисту відвагу. битися. Жахливо бачити власне
не ключова, але важлива части- Це до болю прості і водночас дитя і мусити від нього відрек- вбивство, бо Стус, безпереч- культурній та інших), або ж
на моєї роботи. Я роблю теле- наповнені гуманістичним за- тися. Можливо, у пізнього Сту- но, був для керівництва табору були поруч з видатними чопередачі, пишу статті, видаю писи. На цих клаптиках паперу са є твори, які можна хоча би за «проблемним, незручним» в’яз- ловіками, ставши співтворцякнижки для того, щоб суспіль- – жодного слова про суди, по- духом назвати антирадянськи- нем через свою принциповість, ми їхнього успіху. Сподіваство мінялося в тому напрямку, літику тощо. На них – роздуми ми. Але ж більш ранні твори… різкість».
юся, що ця книжка побачить
який мені здається правильним. Василя Семеновича про життя, Там немає жодної політики,
світ незабаром.
Я пропоную суспільству ро- про літературу, про людей, що агітації, якоїсь антирадянщини!
Друга книжка – про дисиденПро суд
зуміння того, що Василь Стус – разом із ними він відбував по- Це чиста лірика, поезія!».
тів. У ній йтиметься приблизно
і заборону книги
це велика фігура, це людина, яку карання. Це те, що найбільше
про двадцятьох людей. Половибуло навмисно вбито, яку перед хвилювало Стуса як поета.
на з них – українці, половина
Про смерть Стуса
Саме ці нотатки, на моє пере«Коли я укладав дану книгу, ж – представники інших націоцим було позбавлено права на
я написав величезну статтю про нальностей, а саме литовці, вірпрофесію. Хотілось би, щоб конання, показують якнайліпше
«Смерть Стуса – це загадка. процес над Василем Стусом і мени, кримські татари, євреї,
прийшло чітке розуміння того, те, наскільки унікальною осощо людину, що говорить, було бистістю був Стус у плані його СРСР – це закрита система, і роль Віктора Медведчука у ньо- росіяни, що сиділи з українцяставлення до людей. Останнім, Василь Семенович загинув у му. Пізніше, через півроку після ми. Такий собі табірний інтерза це вбито, і це ненормально.
Вважаю, що, читаючи істо- що написав у своєму житті Ва- найжорстокішому таборі, що виходу книги, пан Медведчук націонал брєжнєвської епохи.
ричні матеріали, людина має силь Семенович, був запис про існував у той час (1980-і роки) подав позов до суду. Судовий Ця книжка теж у роботі».
сприймати це як урок, розу- співкамерника – глибоко вірую- у цій системі. Навіть для найза- процес ішов рік, і врешті-решт
Слухав і занотовував
міти, що ніколи таке не може чу людину («Божого чоловіка», тятіших злочинців-криміналь- у жовтні 2020 року з’явилося ріО. ЧАСНИКОВ.
як його називав сам Стус), що ників на той час не було таких шення суду, що воно полягає у
повторитися.
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Керівник гуртка Сергій Геннадійович Перепелиця, який
уже 8-й рік працює в Денежниківській ЗОШ вчителем історії та правознавства, із задоволенням займається з дітьми не тільки на уроках, а й в позаурочний час, зумівши
прищепити їм любов до предмету, до малої Батьківщини,
зацікавленість у їхньому вивченні. Після такої яскравої перемоги він поділився з нами враженнями від участі в конкурсах та планах на майбутнє в роботі вихованців гуртка.
«Наш гурток «Історичне краєзнавство» існує вже два
роки, - розповідає Сергій Геннадійович, - відвідують
його 15 учнів школи з 5-11 класів. Наш гурток існує на
базі Луганського обласного центру дитячо-юнацького
туризму та краєзнавства.
Ідея «згуртуватись» виникла під час шкільних занять.
Багато тем на уроках історії так чи інакше пов’язані з місцевим матеріалом. Тож, вивчаючи топоніми рідного села,
діти дуже зацікавились, і ми вирішили продовжувати роботу в цьому напрямку. Спершу занурились у вивчення
топонімів: коли, чому, як виникла та чи інша назва в селі.
І чим більше дізнавались, тим цікавіше ставало. Учні

2021 р.

Нещодавно стали відомі імена переможців та призерів обласного конкурсу «Моя Батьківщина – Україна»
та обласного етапу Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців.
Приємно повідомити, що наш район у цих конкурсах гідно представили учні Денежниківської
ЗОШ І-ІІІ ст., учасники гуртка «Історичне краєзнавство».
залюбки брали активну участь у пошуковій роботі, про- «Героїв пам'ятаємо імена» та грамота за зайняте ІІ місце у
водили інтерв’ю з місцевими мешканцями, старожила- конкурсі «Моя Батьківщина – Україна»; Наталія Ліщенко
ми села. Ми торкнулись історії храму не тільки в нашо- (І місце), Євген Щиров (ІІІ місце), Ілона Чурсіна (І місму селі, а й взагалі по району. Ми не пройшли повз теми це), які були нагороджені Луганським обласним центром
Другої світової війни (діти спілкувалися з ветеранами, дитячо-юнацького туризму та краєзнавства грамотами,
«дітьми війни», аби ширше та повніше дослідити цю збірками з авторськими роботами .
тему), за будь-якої потреби ми обов’язково звертаємося
Також саме юні денежниківські туристи отримадо документальних джерел інформації. Ми є постійни- ли заслужену грамоту за зайняте загальнокомандне І
ми читачами бібліотеки, користуємося матеріалами, які місце у обласному етапі Всеукраїнського зльоту юних
зібрані в нашому сільському музеї.
туристів-краєзнавців.
Оце розмаїття зібраного живого матеріалу і підштовхТа на досягнутому гуртківці та їх керівник спинятись
нуло нас до участі в обласному конкурсі. І я дуже пиша- не збираються. «В історії нашого села є ще багато прогаюся всіма своїми вихованцями, які з натхненням та ціка- лин, які ми збираємось заповнити. Поки не дослідимо, не
вістю ставляться до історії рідного краю, мають бажання заспокоїмось, - запевняє С. Перепелиця. – А далі, гадаю,
досліджувати її».
перейдемо й до вивчення невідомих місць історії району.
Тож, переможцями та призерами обласних конкур- Такі маємо плани».
сів стали учні Денежниківської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованці
Плани – грандіозні, і ми щиро бажаємо їм обов’язкогуртка «Історичне краєзнавство» (керівник гуртка Сергій во втілитися в життя. Так тримати! Пишаємося вами!
Перепелиця): Ілона Чурсіна, Роман Воронкін, Анаста- Бажаємо цікавих тем для дослідження, подальших
сія Потапенко – збірка «Мій рідний край – Луганщина»; успіхів та перемог!
Максим Кісліцин, Юлія Титова, Артем Шварьов – збірка
М. ТИХОНОВА.

Пропонуємо вашій увазі уривок з науково-дослідницької роботи «Топоніміка села Денежникове
Новоайдарського району Луганської області» Н. Ліщенко, керівник С. Перепелиця.
Топоніміку називають архівом Ще одна особливість – це те, що паков Григорій Андрійович, у
землі, адже власні географіч- значна кількість назв пов’язана цьому районі села дуже давно
висаджували коноплі та потім
ні назви є безцінним джерелом з природними особливостями.
«Жабраївка» (сучасні – вулиці використовували для промислоінформації про минуле нашого
краю. В селі Денежникове, ста- Станційна, Чкалова, Космонавтів; вих цілей: виробництва одягу,
ном на 2020 рік, 13 вулиць та провулки Сєвєрний, Залізничний) конопляної олії.
3 провулки. Але ще на початку – знаходиться приблизно в 2 км
«Мітькин бугор» – знаходитьмого дослідження я дізналася, від «старої» школи. До заселен- ся на окраїні села біля сучасного
що їх назви були встановлені ня цієї території на місцевості у лісового господарства. Коли біля
великій кількості росла рослина лісу ще знаходилось озеро, то в
у 1996 році.
Невже до цього моменту у ву- жабрій. Жабрій звичайний – рід ньому був знайдений потопельлиць не було назв? Виявилося, квіткових рослин родини глухо- ник, якого звали Мітька. З того
місцеві жителі і сьогодні для опи- кропивові. Як розповіла Чуйкіна часу це місце стали називати
су певної території використову- Лідія Василівна, «ним топили «мітькиним».
ють назви народні. Правда, для піч, накривали дахи будинків
«Яма» (район сучасних вумене вулиці Шкільна, Централь- та інколи вживали в їжу».
лиць Центральна, Больнична та
«Черепахи» (сучасні вулиці Пушкіна) – знаходиться в центрі
на, Вишнева значно ближчі, аніж
невідомі «жабраївка», «черепа- Піщана та частина Шкільної) – села. Це місце отримало свою
хи», «солонці». Так я вважала на знаходиться на відстані 1 км від назву через те, що це – найнижча
початку своєї роботи. Саме по- «старої» школи. Територія зна- географічна точка села.
ходження народних назв вулиць ходиться дуже близько до річки
Кожна назва вулиці має свою
мене дуже зацікавило, і за пояс- Айдар, тому коли вона розлива- денежниківську легенду, де зуненнями я звернулася до довгожи- лася, то частина будинків була стрічаються і дуже цікаві версії
телів села Денежникове – Чуйкі- затоплена. Коли рівень води від- їх походження. Наприклад, «нозної Лідії Василівни (1942 р. н.) та новлювався, то на солом’яних дрівка» (раніше жив дід Ігнат, і
Колпакова Григорія Андрійовича дахах залишались виноградні в нього були широкі ніздрі), «коравлики – вид наземних молюс- сівка» (у людей, які тут жили,
(1935 р. н.).
З розповідей жителів села я ків класу черевоногих підкласу було по одному оку), «під сатапомітила, що серед топонімів легеневих.
ною» (місце, де водиться сатана),
«Солонці» (сучасна вулиця Ви- «циганська поляна» (тут жили
зустрічається велика кількість
власних назв – антропонімів шнева) – знаходиться на відстані цигани).
(«мітькин бугор», «андросів яр» 2 км від «старої» школи. На цій
Мені здається, що навіть це
і т.д.). Справа в тому, що під час території росла значна кількість – не всі давні назви вулиць села
розбудови села, яке починалося солонцю – рід однорічних рос- Денежникове. Але вони зберегвід території «старої» школи, чіт- лин родини амарантових. Сьо- лися до наших днів, точніше
ко сформованих вулиць не було. годні солонець можна зустріти на їх зберегли довгожителі. Для
Назви в такому випадку давали тій самій місцевості, щоправда, мене і для всієї молоді це щось
конкретному будинку. Тому і ву- в меншій кількості.
нове, але таке цікаве і тепер
«Конопляники» (сучасні ву- цілком зрозуміле.
лиці отримували назви відповідно до конкретної характеристики. лиці Лугова та Садова) – знаПісля цього топонім вкоріняв- ходиться на відстані 2 км від
Н. ЛІЩЕНКО, учениця
ся і ставав загальновживаним. «старої школи». Як розповів КолДенежниківської ЗОШ.

У м. Суми 27-29 січня 2021 року відбувся чемпіонат України
з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів – спортсменів
віком до 19 років. У змаганнях взяли участь 434 спортсмена
з 22 областей України та міста Києва.
Серед учасників був і наш земляк – випускник НВК Дмитрівська
ЗОШ-ДНЗ Владислав Різниченко – чемпіон України з легкої
атлетики минулого літа. Владислав змагався у семиборстві.
Змагання з семиборства
тривають два дні: чотири
перші дисципліни в перший
день, три інші – у другий.
Переможець визначається
за системою очок.
Після першого дня змагань наш спортсмен посів
друге місце, набравши 2581
очко. Владислав подолав
60 метрів із другим результатом (7,47 с). Після 5,88 м
зі стрибків у довжину перемістився на четверте місце,
але виступ у секторі для
штовхання ядра (13,60 м)
дозволив піднятися на другу сходинку, яку він утримував і після останнього
виду першого дня змагань зі
стрибків у висоту (176 см).
Другий день змагань з семиборства Різниченко почав із
першим результатом (8,62 с)
чого рівня, ніж планував. Проз бігу на 60 м з бар’єрами. Стриб- те це початок сезону, не варто
ки з жердиною – не найсильніша панікувати. Буду продовжувати
дисципліна Владислава, основно- наполегливо тренуватись до наму конкуренту з Київської облас- ступних змагань, які відбудуться
ті поступився 50 см, показавши вже незабаром».
результат 3,70 м. У заключній
З усіма результатами змагань
дисципліні 1000 метрів Владис- у Сумах можна ознайомитися
лаву не було рівних – 2:52.22 с. З за посиланням https://uaf.org.ua/
сумою 4690 очок Владислав став
Щиро вітаємо переможця та
першим.
бажаємо подальших неймовірНаш переможець Влад Різни- них успіхів! Пишаємось тобою,
ченко визнав: «Це були чудові Владе!
Колектив НВК
змагання. Я отримав насолоду,
Дмитрівська ЗОШ-ДНЗ.
але показав результати дещо ниж-

«ВІСНИК

Влюбленного человека всегда можно узнать в толпе. Кажется, будто
он светится изнутри: по-особому
«горят» глаза, ласковая улыбка касается лица, да и сама походка какаято легкая, даже парящая. Любовь –
это всегда красиво.
Такая вот красивая влюбленная
пара и стала центром нашей публикации ко дню влюбленных. Знакомьтесь, Виталий и Ольга Байдуга.
Они не просто любящие друг друга
люди, а замечательная молодая семья, в которой двое замечательных
детишек. И все они – единое целое!
Разве это не прекрасно?
«Хоть мы и познакомились больше
семи лет назад, - рассказывает Оля, но этот день помним в деталях и даже
отмечаем его каждый год небольшим
романтическим ужином.
Знакомство, на самом деле, самое
банальное, которое только может быть.
Первый раз мы увиделись с будущим
супругом на празднике у общих друзей. Удивительно то, что мы ранее никогда не пересекались и не виделись,
несмотря на наличие общих друзей,
проживание в одном селе (Алексеевке, - прим. ред.), обучение в одной школе. Я его даже не помню. Хотя Виталик
говорит, что помнит меня прекрасно.
Я, маленькая, пошла с отцом на работу
(он учитель), и муж меня вспоминает
как девочку, которая в свои пять лет уже
очень быстро читала (я рано научилась
этому). Он тогда был в классе пятом,
наверное».
На вопрос, была ли это тогда, семь лет
назад, любовь с первого взгляда, пара
уверенно отвечает: «Любовь с первого
взгляда... Мы в неё не верим. Любовь с
первого взгляда – это что-то про внешность, но не про душу. Чтобы узнать
человека, необходимо общение, общая
волна. Мы проговорили все время на
празднике у друзей, потом на обратном
пути домой, в автобусе. Только номер
телефона он у меня не взял, - добавляет
Ольга. - Но я-то знала, что он все равно
позвонит, я была уверена, я чувствовала!
И интуиция меня не подвела. Так и случилось, через три дня он мне позвонил

В дні, прожиті печально і просто,
все було як незайманий сніг.
Темнооким чудесним гостем
я чекала тебе з доріг.
Забарився, прийшов нескоро.
Марнувала я дні в жалю.
І в недобру для серця пору
я сказала комусь: — Люблю.
Хтось підносив мене до неба,
я вдихала його, голубе…
І не мріяла вже про тебе,
щоби цим це образить тебе.
А буває — спинюсь на місці,
простягаю руки без слів,
ніби жду чудесної вісті
з не відомих нікому країв…
Є для серця така покута –
забувати скоріше зло,
аніж те, що мусило бути
і чого в житті не було.
Ліна КОСТЕНКО.
Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
І земля убирається зрання..
Дише тихо і легко в синяву вона,
простягає до зір свої руки...
В день такий на землі розцвітає весна
і тремтить од солодкої муки...
В'яне серце моє од щасливих очей,
що горять в тумані наді мною...
Розливається кров і по жилах тече,
ніби пахне вона лободою...
Гей, ви, зорі ясні!..
Тихий місяцю мій!..

и мы встретились. Так начались наши
отношения. Следующим этапом было
знакомство Виталика с моим сыном. У
меня уже была моя маленькая семья - я
и Артём, и Виталик в нее очень хорошо
«вписался».
Интересна сама по себе и история
самого бракосочетания этой чудесной
пары. Как рассказывает Оля, романтики именно в предложении особо не
было. «Виталик - человек прагматичный, привёл в ювелирный салон и попросил, чтобы я выбрала кольцо для
предложения. А через какое-то время
мы спонтанно поехали расписаться.
Вдвоём в ЗАГСе, ни один человек об
этом в тот день не знал, нам казалось
это настолько личным, что не хотелось
этот момент ни с кем делить.
Конечно, красивое платье и банкет в ресторане с родственниками и
их весёлыми тостами у нас все же
были, только через несколько дней. Но
именно роспись у нас была простая,
без пафоса, только для нас двоих».
Вот так и начался совместный путь
теперь уже супругов Ольги и Виталия
Байдуга, которые всегда, при любых
обстоятельствах относятся друг к дру-

НОВОАЙДАРЩИНИ»

гу с любовью, заботой, нежностью
и уважением.
«Ценю Виталика, прежде всего, за
надёжность и опору, которую он мне
даёт. Когда я родила Мирославу, он просто приехал в роддом и пробыл со мной в
индивидуальной палате все четыре дня,
равноценно занимаясь ребёнком. Он
даже первым взял малышку на руки. И
сейчас, когда он видит, что у меня был
тяжёлый день, он приготовит ужин,
поможет мне, несмотря на то, что сам
только с работы.
Конечно, свободное время мы тоже
любим проводить все вместе, всей нашей семьей. Виталик с Артёмом - мои
рыбаки. Летом, когда выдаётся свободное время, мы отправляемся на водоём.
Муж с сыном рыбачат, а мы с дочуркой
им мешаем. И пусть иногда уловом можно покормить только кота Кузю, но зато
время, проведённое вместе, - бесценно.
Раньше мы любили выбираться
вместе с сыном и мужем в детские развлекательные центры или кафе, сейчас
же, ввиду карантина и совсем маленького ребёнка, мы остаемся дома. Но дочка не даёт нам скучать, ей сейчас чуть
больше годика, и это самый интересный
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возраст. Кстати, именно сын Артём подтолкнул нас к решению о пополнении
в семье. Когда мы поженились, Тёма
каждый день «терроризировал» нас словами: «Мама, папа, нам в семью нужен
малыш, давайте уже что-то решать!», с улыбкой рассказывают влюбленные.
На вопрос о секретах семейных взаимоотношений пара скромно отвечает:
«Задайте нам этот вопрос лет через 50,
и мы обязательно ответим. У нас пока
не такой большой опыт семейной жизни, чтобы сформулировать какие-то
секреты. Лично нам очень помогает
юмор, практически все ссоры и недопонимания (они есть абсолютно у всех)
сглаживаются юмором. Когда я чем-то
обижена, муж обязательно что-то такое
скажет, что я уже не могу обижаться и
сдерживать улыбку. И, безусловно, муж
и жена должны быть в первую очередь
друзьями, которые могут обсуждать все,
что угодно, и поддерживать друг друга
в трудных ситуациях.
Любовь для нас - это не соединение
двух половинок, это когда встречаются
две «зрелые» личности, которые принимают друг друга такими, какие они
есть, не пытаясь менять или прогибать
партнера. Идеальных людей не существует. Большое счастье, когда рядом
человек, которого любишь, уважаешь
и с которым совпадают взгляды на ценности. Семья и дом - это укрытие, куда
можно прийти после неудачного дня, посмотреть на своих людей и понять, что
все остальное - пустяки.
Найти именно такого, своего, человека мы желаем всем в канун Дня
влюбленных!».
А мы поздравляем очаровательную
пару Виталия и Ольги с их праздником! Замечательно, что вы нашли друг
друга! Желаем вам пронести вашу любовь, ваше взаимопонимание и нежность друг к другу через года, счастья
вам и вашим деткам!
И, да, через 50 лет мы обязательно
вернемся к разговору о секретах семейной жизни. У вас есть время подумать
и собрать их в отдельную «копилочку»!
С праздником!
М. ТИХОНОВА.

Просто я тебя чуть-чуть вернее…
На одну любовь, что потеряла…
Мария ИЗМАЙЛОВА.
Любовь

Де ви бачили більше кохання?..
Я для неї зірву Оріон золотий,
я — поет робітничої рані...
Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
І земля убирається зрання..
Дише тихо і легко в синяву вона,
простягає до зір свої руки...
В день такий на землі розцвітає весна
і тремтить од солодкої муки...
Володимир СОСЮРА.
Коли згасне вечірня зоря,
Я молитвою буду з тобою,
Бо любов – то молитва моя
Найсильніша невидима зброя…
Проти холоду і темноти,
Проти болю і відчаю вітру,
Ти не бійся, вставай і іди,
Сльози тво́ї молитвою витру…

Ти не бійся, як згасне зоря,
Є свіча, що горить яскраві́ше,
Бо у ній – твоя віра в життя
Бо у ній – молитви́ найрідніших…
Галина БРИТАН.
Мы понять друг друга не сумеем
И судьба у каждого иная.
Просто я тебя чуть-чуть сильнее
На одну дорогу, что прошла я.
Я, тобой отчаянно болея,
Облегченья сердцу не искала.
Просто я тебя чуть-чуть мудрее
На одну надежду, что пропала.
Не грусти, о будущем жалея,
Всё, что было —
прошлому вернула…
Просто я тебя чуть-чуть взрослее
На одну мечту, что обманула.
Время всё сотрёт и боль развеет,
Да, прости,о главном не сказала —

Известно все: любовь не шутка,
Любовь — весенний стук сердец,
А жить, как ты, одним рассудком,
Нелепо, глупо наконец!
Иначе для чего мечты?
Зачем тропинки под луною?
К чему лоточницы весною
Влюбленным продают цветы?!
Когда бы не было любви,
То и в садах бродить не надо.
Пожалуй, даже соловьи
Ушли бы с горя на эстраду.
Зачем прогулки, тишина.
Ведь не горит огонь во взгляде?
А бесполезная луна
Ржавела б на небесном складе.
Представь: никто не смог влюбиться.
И люди стали крепче спать,
Плотнее кушать, реже бриться,
Стихи забросили читать…
Но нет, недаром есть луна
И звучный перебор гитары,
Не зря приходит к нам весна
И по садам гуляют пары.
Бросай сомнения свои!
Люби и верь. Чего же проще?
Не зря ночные соловьи
До хрипоты поют по рощам!
Эдуард АСАДОВ.
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Всесвітній день боротьби проти раку проголошений «Міжнародним союзом з
боротьби з онкологічними захворюваннями» - Міжнародним союзом проти раку
або UICC та відзначається щорічно 4 лютого.

Рак представляє собою сукупність
ста різноманітних захворювань. Якщо
б рак був інфекційним захворюванням,
таким як віспа або дифтерія, вчені розробили б вакцину або ефективні ліки.
Дії вакцин або антибіотиків засновані на
відокремленні людських клітин, з одного
боку – від вірусів, та бактерій – з іншого. Але ракові клітини – це і є ті ж самі
клітини, але з невеликими змінами, тому
вони і не відштовхуються імунною системою. Поки що не знайдено засіб, який

Лук – одно из самых эффективных
натуральных средств, которое широко
применяется для профилактики и лечения многих заболеваний. Он может заменить половину синтетических лекарственных препаратов в вашей аптечке.
При этом лечение луком зачастую оказывается более действенным и не влечет за собой негативных последствий.
В народной медицине используют не
только свежий лук, но и запеченный, а
также вареный. Кроме того, для лечения некоторых заболеваний готовят
целебные настои и отвары.
Употребление в сыром виде. Одна
луковая головка, съеденная натощак, помогает: снять воспалительные процессы в ЖКТ; снизить остроту желудочных
колик; избавиться от диареи и запоров;
снизить риск развития гипертонии и атеросклероза; улучшить функцию предстательной железы. Свежий лук эффективен также при заражении организма
аскаридами и острицами.
Целебные свойства лукового сока.
Некоторые заболевания поддаются лечению свежим соком репчатого лука. С
профилактическими целями его рекомендуется применять для сохранения здорового состояния зубов и десен, повышения аппетита, стимуляции пищеварения,
предупреждения облысения.
Применение лукового сока при
различных патологиях.
Мочекаменная болезнь. Принимать
по 30-40 мл (2 столовых ложки) трижды
в сутки после еды.
Геморрой. Смешать сок лука с медом
в соотношении 1:2 и принимать по чайной ложке до употребления пищи, от трех
до четырех раз в день.
Отит, шум в ушах. Закапывать в ухо по
три-четыре капли теплого лукового сока.
Детям разбавлять его наполовину водой.
Насморк. Для капель в нос приготовить
средство: в чайную ложку оливкового масла добавить по три капли сока лука и алоэ.
Употребление столовой ложки сока за
час до еды помогает также справиться с
такими заболеваниями, как грипп и ОРЗ,
ангина, малокровие, вегетососудистая
дистония.

здатний вибірково вбивати тільки ракові клітини, залишаючи неушкодженими
решту нормальних клітин людського
організму.
На даний момент вже відомо, що
виникнення 43 % ракових захворювань можна було б запобігти, орієнтуючись і дотримуючи елементарних норм
здорової поведінки, таких як:
- зменшення доступу до куріння дітей,
боротьба з курінням як таким;
- фізична активність;

Лечение луковой кашицей. Головку
лука можно также измельчить на терке или
в комбайне и полученную массу использовать в комплексном лечении ревматизма и
подагры. Для этого кашицу прикладывают к больному месту и оставляют в виде
компресса на некоторое время.
При ангине измельченную луковую массу следует подогреть и затем вдыхать целебные пары через нос и рот попеременно
в течение 10 минут.
Лечение бронхита, при котором мокрота
отделяется с трудом, также может включать это же средство. В этом случае луковая кашица смешивается в равных пропорциях с медом. Принимать натуральное
лекарство надо с пищей, по столовой ложке
четыре раза в день.
Это же средство можно прикладывать
к участкам кожи, пораженным грибком.
Луково-медовая масса весьма эффективно применяется в комплексном лечении
различных микозов.
Запеченный и вареный лук. Отваренный лук помогает ускорить срастание костей при переломах. Чем больше съедать
головок, тем выше будет эффект. Печеный
овощ отлично справляется с панарицием
(гнойным воспалением околоногтевых тканей пальца). Достаточно приложить кусочек запеченного в духовке репчатого лука
к больному месту на ночь, чтобы избавиться от этой патологии. Иногда требуется повторить такую процедуру несколько раз. Такие же компрессы значительно
ускоряют созревание фурункулов.
Перед началом «луковой терапии» желательно получить консультацию врача.
Это поможет исключить противопоказания и применять средство правильно,
в комплексе назначенных специалистом
методов.
ukoptom.com

- збалансована та здорова їжа;
- своєчасна вакцинація проти вірусів, які викликають рак печінки і
шийки матки;
утримання
від
тривалого
перебування на сонці та в солярії;
- своєчасна діагностика і увага
до власного здоров’я.
Щороку у світі виявляється 12 млн.
осіб, які вперше захворіли на рак.
Близько 7 млн. помирають від хвороби.
Україна відрізняється високим рівнем
захворюваності на цю недугу. Рак посідає друге місце в структурі смертності
населення України і разом з серцево-судинними захворюваннями визначає рівень здоров'я нації. Ризик захворіти на
рак в Україні має кожен третій чоловік
та кожна п’ята жінка, до 30 % хворих –
особи працездатного віку.
Рання діагностика можлива. Вона
стала доступною тому, що на допомогу лікарям-онкологам прийшло новітнє
обладнання, яке допомагає виявити захворювання на ранніх стадіях та більш
ефективно проводити лікування таких
хворих. Ракова хвороба дає немалу фору
в часі. Уявлення про швидке прогресування раку базується, головним чином,
на спостереженнях за хворими, у яких
пухлина досягає в момент її виявлення значних розмірів. Але встановлено,
що прихований період, коли пухлина
веде себе відносно спокійно і коли лікарське втручання в принципі може забезпечити найбільший ефект, займає
від 4 до 12 років і більше.
Сучасна онкологія має потужні мето-

В современном мире гаджеты заменили не только реальное общение
виртуальным, но и письмо от руки –
машинным. Всё чаще мы прибегаем
к клавиатуре, чтобы выразить наши
мысли. Психологи говорят, что особенно важно писать от руки детям,
у которых мозг только развивается.
Но не менее полезным этот навык
будет и для взрослых.
Развивает мелкую моторику. Следовательно – развивает речь. Во время письма от руки активизируются те
центры мозга, которые отвечают за
развитие речи.
Улучшает навык чтения. Ученые
заметили, что дети, которые пишут
часто от руки, быстрее и качественнее осваивают чтение, чем те, которые
больше печатают на клавиатуре.
Активизирует
мыслительные
процессы. В ходе экспериментов, психологи заметили, что люди, которые
пишут от руки, формулируют свои
мысли лучше. Оказалось, чем чаще мы
пишем от руки, тем быстрее думаем.
Улучшает память. Письмо от руки
активизирует зону мозга, которая высту-

Иногда разогреть обед или ужин
совсем нет сил, и мы наспех перекусываем едой прямо из холодильника.
Эксперты назвали продукты и блюда, которые следует разогреть перед
тем, как есть.
Мясо. Диетологи утверждают, что
холодное мясо негативно отражается
на пищеварении. Желудку и так тяжело
переваривать этот продукт, тем более
в холодном виде.
Мясо отправится в тонкий кишечник,
который должен расщеплять углеводы,
в непереваренном виде, куда поступят и
бактерии, препятствующие нормальной
работе кишечника.

ди хірургічного, променевого та медикаментозного лікування раку. Зараз від
раку виліковуються 30 % хворих. При
деяких ракових захворюваннях, наприклад, лімфогранулематозі, раку яєчка,
хорионкарциномі сьогодні повністю виліковується більшість хворих, але в онкології особливо актуально те, що хворобу легше попередити, чим лікувати.
Тому в боротьбі з онкологією важливим
є профілактичний напрямок, зокрема,
підтримка імунітету та здоровий спосіб
життя. Всесвітня організація охорони
здоров'я серед головних чинників появи онкопатологій називає надмірну вагу,
куріння та зловживання алкоголем.
Онкологи наголошують: при виявленні хвороби на ранній стадії до 40 % хворих можливо вилікувати. Тож, у Всесвітній день боротьби з раком ми закликаємо
громадян до свідомого ставлення до свого здоров’я та своєчасного звернення
до лікарів для діагностування недуги
на ранніх стадіях. Проблема, про яку з
болем та тривогою говорять лікарі-онкологи – це збільшення в останні роки
числа різних цілителів, екстрасенсів та
самодіяльних лікарів, які за великі гроші обіцяють зцілення від всього на світі.
На жаль, всі ці обіцянки не збуваються,
а час безнадійно втрачений.
Пройдіть обстеження вчасно: бережіть своє здоров’я, адже це найцінніший
дар у житті!
С. ЛІТОВКО, лікар-онколог
КНП «Новоайдарська
багатопрофільна лікарня».

пает «фильтром» информации, не давая
запоминать лишнее. Во время письма
мы «сообщаем» мозгу, что нужно внимательней отнестись к этой информации
и она быстрее запоминается.
Снимает стресс. Когда мы выводим символы, мы успокаиваемся. Многие люди начинают рисовать каракули
на бумаге во время стресса. Письмо
от руки снимает напряжение. А если
описывать при этом свои переживания,
то эффект удвоится.
Омолаживает мозг. Когда мы пишем
от руки, в нашем мозге задействуются
разные зоны, формируются новые нейронные связи. Если вы пишете от руки
ежедневно, ваш мозг будет оставаться
молодым еще много лет.
kolobok.ua
Холодная вода. Лучше отказаться от
привычки запивать еду, особенно жирную, холодной водой. Жидкость в этом
случае создает условия для застывания
жира, который нарушает процессы пищеварения.
Жирные блюда. После употребления
жирных продуктов организм должен отдохнуть. Лучше устраивать разгрузочные дни. Но если невозможно отказаться
от употребления такой тяжелой пищи,
то лучше ее разогревать. Холодная жирная еда может стать причиной тяжести в
желудке, кишечной непроходимости или
колик.
Супы. Конечно, существуют специальные рецепты холодных летних
супов. Но если речь идет о традиционных жирных супах, сваренных с мясом и маслом, то их лучше разогреть
по той же причине, по которой следует употреблять горячей жирную
пищу.
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Эстонский кроссворд

095-51-23-839

продам
ДОМ (55 кв. м). Новоайдар. 095-692-46-82.
Однокомнатную КВАРТИРУ, 099-278-14-75.
УАЗ-452 бортовой. 095-056-24-85.
ШИФОНЬЕР, КРОВАТЬ двуспальную, СЕРВАНТ. 050-779-70-49.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з відходу соняшника. 2750 грн/т. Для будь-яких
типів опалення. Вигідніше на 25 % по тепловіддачі та набагато зручніше,
ніж дрова. Не потребує великих фізичних зусиль при використанні.
Доставка від 3 тонн безкоштовна. 066-30-544-64, 067-10-328-10.
Выпоенную ТЁЛОЧКУ. 050-732-73-65.
БЫЧКА (молочный), трехмесячную ТЕЛОЧКУ, 050-103-39-66.
БРОЙЛЕРОВ, УТОК, ЦЫПЛЯТ, НЕСУШЕК и МЯСНЫЕ ПОРОДЫ, ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ, МУЛАРДОВ, СТАРТОВЫЕ КОРМА,
АПТЕЧКИ. 099-71-35-870. Олег.
СЕНО в тюках (круглые и квадратные). 066-830-74-48.

куплю
КРС, 099-005-75-77, 098-008-78-21.
МОТОБЛОК, б/у. 096-589-20-01.

Сдам в аренду ДОМ в Алексеевке, 099-278-14-75.

Сумуємо з приводу смерті КОВАЛЯ Василя Івановича
та щиро співчуваємо дружині Валентині Павлівні і доньці
Тетяні Василівні.
Сім’я Гетьманцевих, с. Олексіївка.
Коллектив ПрАТ СВФ «Агротон» выражает искренние соболезнования Мишневой Наталье Ильиничне по поводу
смерти ее матери.
Адміністрація та колектив Новоайдарської санаторної школи висловлюють глибокі співчуття дієтсестрі закладу Зеленяк Тетяні Василівні
у зв’язку із смертю батька.

Новоайдарська селищна рада
оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад
посадових осіб
місцевого самоврядування:
- начальника служби у
справах дітей Новоайдарської
селищної ради;
Основні вимоги: повна вища
освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою,
упевнений користувач ПК.
Стаж роботи на службі в орга-

- Цыплята-бройлеры
- Цыплята кур
мясо-яичных пород
- Инкубация куриных яиц
095-24-72-094. Александр.

Ремонт, перетяжка
мягкой мебели.
Изготовление МАТРАСОВ
любого размера
095-410-86-01.
Ремонт, перетяжка,
изготовление

аренда

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення
доступу до адміністративних
послуг, які надаються в електронній формі» № 943-IX від
03.11.2020 р., керуючись розпорядженням селищного голови
від 08.02.2021 р. № 19 «Про внесення змін до розпорядження
від 28.01.2020 р. № 15», з метою
забезпечення надання необхідних адміністративних послуг в
зручний та доступний способи
мешканцям громади, у зв’язку
з призначенням на посаду за
переведенням, відмінити проведення конкурсного відбору на
вакантні посади адміністраторів
відділу «Центр надання адміністративних послуг» Новоайдарської селищної ради.

Куплю КРС
(коров, быков, тёлок).
099-567-07-47,
066-176-05-90.

нах місцевого самоврядування,
на посадах державної служби
або досвід роботи на керівних
посадах підприємств, установ та організацій незалежно
від форми власності не менше
2 років;
- спеціаліста служби у
справах дітей Новоайдарської
селищної ради (3 штатні
одиниці);
Основні вимоги: повна вища
освіта не нижче ступеня бакалавра; стаж роботи на службі
в органах місцевого самоврядування, на посадах державної
служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності не менше 1 року;
вільне володіння державною
мовою, упевнений користувач
ПК.
Перелік документів для участі
у конкурсі на заміщення
вакантних посад
(подаються особисто
або поштою)
1. Заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про
ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття
на службу в органах місцевого
самоврядування.
2. Заповнена особова картка
(форма П-2 ДС) з відповідними
додатками.
3. Дві фотокартки розміром
4x6 см.

мягкой мебели.
050-039-92-95.

Ремонт и изготовление
мягкой мебели.
Изготовление корпусной
мебели под заказ.
Качественные материалы,
низкие цены, доставка.
050-551-42-03.

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.
4. Копії документів про
освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового
ступеня.
5. Копія документа, який
посвідчує особу.
6. Копія реєстраційної картки
платника податків.
7. Копія військового квитка
(для військовослужбовців або
військовозобов’язаних).
8. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про
запобігання корупції».
Особи, які працюють в селищній раді, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому
участь, зазначених документів
до заяви не додають.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові
документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові
публікації та інші).
Документи приймаються
протягом 30 днів із дня публікації оголошення до 15.03.2021
року включно. За додатковою
інформацією щодо основних
функціональних
обов'язків,
розміру та умов оплати праці,
а також іншою інформацією
звертатися за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Дружби, буд. 1, або
за телефоном (06445) 9-43-56.

По горизонтали: 1. Предынфарктное состояние шахматного
короля. 3. Культурный проводник. 5. Единственный, кому пением
удалось усыпить Цербера. 8. «Чувствительное» чрево. 9. Слегка наметившаяся пещера. 12. Картон, превращённый в кровельный материал. 13. Добыча фотоохотника. 15. Биологическое микроотверстие.
16. «Насморочный» слабак. 20. Что было нарисовано на куске холста
в каморке папы Карло? 22. «За ... да на солнышко». 23. Волосатый
фрукт. 24. «Ходячая гора». 25. Какой «химический элемент» вращается вокруг Солнца? 26. Речь цыплёнка. 28. «Поставщик» удачи. 31.
Тюремный плацкарт. 33. Бумажная пирамида. 35. Квадратный ствол.
36. Квадратик из солдатиков. 38. Паутина как охотничье приспособление. 40. Командировочное удостоверение для мужа, не ночевавшего дома. 42. Столица с турецким акцентом. 43. Паровозный глас.
45. «Пузатая» химическая посуда. 49. Заведение, где детей учат нужному и ненужному вперемешку, всячески мешая им отличать одно от
другого. 51. Вентилятор мощностью в одну дамскую ручку. 52. Сентиментальный киллер от Жана Рено. 54. Острота глаз, которую можно потупить. 55. «Гараж» учреждения. 56. Бизнес-партнёр Бендера.
По вертикали: 1. Не ищи его в своём Отечестве. 2. Кто из животных строит самые высокие сооружения? 3. Чёрная «жвачка»
советских детей. 4. Любитель рукоприкладства. 6. Рулоны бумаги,
прикрывающие халтуру строителей. 7. Место, бить ниже которого
боксёру запрещают правила. 10. Фортуна, навсегда отвернувшаяся
от человека. 11. Затянувшаяся собака. 13. Вулкан как геометрическая фигура. 14. Презент от данайца. 15. Шипящая пустота. 16. Перебранка соседей. 17. Стадия спасательной операции. 18. Нежность
с рукоприкладством. 19. Воровка кларнета. 21. Запах сбежавшей
каши. 27. Заместитель ума. 29. На этом небесном теле побывал Незнайка, а затем американский астронавт Армстронг. 30. Хит парадов. 32. «Мирный» виновник чернобыльской катастрофы. 34. Час
для давки. 35. И белый, и жёлтый, и студенческий, и проездной.
37. Суетной непоседа. 39. Наслаждение, ведущее к ожирению. 41.
Кого провожала на позиции девушка? (песен.). 44. То, что отличает
хорошего рыбака от неудачника. 46. Куда обычно попадают, целясь
в глаз, но промазав? 47. Природный план организма. 48. «Увольнение» парламента. 50. Минерал на службе электроники. 52. Отпуск
бочонков по карточкам. 53. «Заменитель» характера.

Ответ на японский кроссворд, опубликованный в № 6
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Точное время по Киеву – 21:05.
Продлится 2021 год по восточному
календарю до 30 января 2022 года.
Праздник традиционно связывают
с явлением новолуния (когда на небе
второй раз после зимнего солнцестояния появляется Новая Луна, тогда и
отмечается наступление Нового года),
а не 1 января.
Новый год – это самый важный для
Китая и других стран Азии праздник.
Он отмечается не один день, а целых две
недели. В этом году, например, отмечать
Новый год будут почти до самого конца
месяца, 27 февраля. Да и выходных дней
китайцы получат немало – будут гулять
в честь Быка с 12 по 18 февраля.
Новогоднюю ночь в Китае, как и во
многих странах мира, принято провести в семейном кругу, отметить
окончание прошедшего года, хорошо отдохнуть и пожелать друг другу
счастья и процветания в наступающем
году.
Китайцы верят, что хорошее начало
года будет означать удачу весь предстоя-

щий год. Именно поэтому традиционно
в Китае начинали празднование Нового Года с пожеланий хорошего урожая,
финансового благополучия и успешного
карьерного роста.
Все 16 дней, вплоть до Праздника
Фонарей, в китайских семьях накрывают праздничный стол, всегда в изобилии разнообразные традиционные
лакомства.
Особенно важен ужин в канун Нового года. Выбор блюд символичен: внешний вид, ингредиенты, название - все
имеет особое значение и многовековую
историю.
Рыба является обязательным блюдом для Праздника Весны. В китайском языке слово «рыба» созвучно со
словом «избыток». Китайцы верят, что
употребление блюд из рыбы принесет
прибыль и удачу в наступающем году.
С наступлением Нового Года на всей
территории Китая начинают раздаваться оглушительные канонады фейерверков и петард. Шум и грохот длятся несколько часов. Согласно многовековой
традиции, грохот фейерверков должен
отпугнуть злых духов. На праздник китайцы обмениваются подарками. Традиционным подарком являются деньги,
которые кладут в хунбао – конверт из
красной бумаги. Такие конверты дарят друзьям и родственникам, а также
подчиненным на работе.

13 февраля. Растущая Луна в знаке
Рыбы. Способности к умственной концентрации несколько ослаблены, воображение то и дело стремится увлечь
наше сознание в мир иллюзий, поэтому
любые требующие конкретики дела с
трудом находят свое воплощение в реальности. Лучше потратить это время
на активный отдых. 3-й лунный день.
День борьбы, агрессивности и напора.
Обострение конфликтов даже между
близкими людьми.
14 февраля. Растущая Луна в знаке
Рыбы. Юридические вопросы или дела,
связанные с вложением денег, идут без
особых осложнений. 4-й лунный день.
В силу возрастания дипломатичности
день хорош для активных контактов и
торговых операций. При принятии решений следует воздержаться от поверхностных суждений, так как возрастает
склонность к необоснованному риску.
15 февраля. Растущая Луна в знаке
Овен. Время характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью,
граничащей с опрометчивостью. Лучше
отложить дела, требующие точности и
продуманности, так как если не учесть
какую-либо мелочь, это обязательно
обернется негативными последствиями. Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны
буквально из-за ерунды.

16 февраля. Растущая Луна в знаке
Овен. 6-й лунный день. Один из самых
благоприятных дней. У многих людей в
этот день проявляется дар предвидения,
обостряется интуиция, открываются
самые разнообразные способности.
Без пробуксовки продвигается научная или общественная деятельность, легко налаживаются самые
разнообразные контакты. День благоприятен для романтического общения
с представителями противоположного
пола.
17 февраля. Растущая Луна в знаке
Телец. Телец — знак материальной стабильности, настойчивости и усердия,
поэтому это самое благоприятное время
для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в
ценные бумаги обязательно приведет
к получению дохода. Так же хорошо
идут дела, связанные с недвижимостью
и любыми другими имущественными вопросами, включая операции с
художественными ценностями.
18 февраля. Растущая Луна в знаке
Телец. Хотя в этот период времени и
отмечается некоторое усиление мыслительных способностей, но, с другой
стороны, возрастает инерционность и
склонность к лени. Появляется желание комфорта и уюта, хочется посетить
театр или кино, расслабиться и вкусно
поужинать в ресторане.
19 февраля. Луна в фазе Первая четверть в знаке Телец. 9-й лунный день.
Критический день. Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать
на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям.
Внимание лучше уделить продолжению давно начатых дел, требующих
рутинного исполнения.
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11 февраля отметил свой юбилей
КУТЕПОВ Павел Александрович!
Паша, родной, поздравляем душевно,
Успеха желаем всегда и во всём!
Улыбка пусть будет с тобой ежедневно,
Невзгоды пусть будут тебе нипочём.
Ещё пожелаем любви самой чистой,
Чтоб сердце наполнилось ей до краёв.
Пусть счастье придёт фейерверком искристым,
Пусть жизнь будет лёгкой, без тупиков!
Желаем долгих лет, побед, здоровья, вдохновения!
Мама, Настя, тётя Лида, братья, Мироновы.
11 февраля отметил свой 70-летний юбилей
наш любимый и дорогой человек
Владимир Сергеевич БОРИСОВ!
У тебя сегодня радостная дата, даже
если с этим не согласен ты. Мы поздравить нереально рады, пожелать осуществлять мечты! В семьдесят они еще порхают, не покрылись паутиной лет. Так
сегодня пусть все оживают, оживляют
счастьем этот свет!
Дорогой наш папа, дедушка, свёкор,
прими наши самые искренние поздравления с твоим Днем рождения! От души желаем тебе долголетия, отличного самочувствия,
бодрости, жизненных сил и прекрасного приподнятого настроения. Твои мудрые советы и наставления бесценны
для нас, оставайся всегда таким же современным и неунывающим!
Мы тебя очень-очень любим!
Твои родные: сын, дочь, невестка, внучки, сваха.
14 февраля отмечает
свой замечательный юбилей
со Дня рождения
талантливейший человек,
мастер фотографии,
наш друг, коллега и наставник
Николай Иванович ЛИТВИНЕНКО!
От всей души поздравляем его
с такой красивой датой!
Разрешите Вас поздравить с юбилеем,
пожелать Вам счастья и добра. 75 лет на
свете Вы живёте, добра пусть будет к Вам
судьба, и будут счастливы родные Ваши, и
пусть благополучие входит в дом, пускай во всём
сопутствует удача, и вся семья Вас окружит теплом.
В 75 – Вам слава и почет! Нам мудрость Ваша часто помогает. Коль
человек, как Вы, совет дает, то каждый Вам без устали внимает. Желаем
Вам здоровья, ведь сейчас нет ничего важнее в жизни этой. Поверьте,
близкие так любят Вас! И Вы для них важнее всех на свете!
С уважением – коллектив редакции «Вісник Новоайдарщини».
Шановний Миколо Івановичу ЛІТВІНЕНКО!
Колектив Новоайдарського краєзнавчого музею
щиро вітає Вас з ювілеєм!
Бажаємо Вам здоров’я, наснаги, нових творчих робіт, що дають
можливість не просто дивитися, а бачити вражаючу красу рідного
краю, яка зачаровує і заряджає дивовижною енергією, оптимізмом
і любов’ю до нашої чарівної землі – України!
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