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ХТО МОЖЕ ГОЛОСУВАТИ?
Відповідно до статті 70 Конституції 

України, право голосу на виборах і ре-
ферендумах мають громадяни України, 
які досягли на день їх проведення 
вісімнадцяти років. Не мають права го-
лосу громадяни, яких визнано судом 
недієздатними.

ДЕНЬ  ГОЛОСУВАННЯ
Згідно з частиною п’ятою статті 

103 Конституції України, чергові вибо-
ри Президента України призначають-
ся Верховною Радою України та про-
водяться в останню неділю березня 
п’ятого року повноважень Президента 
України.

Постановою Верховної Ради України 
від 26 листопада 2018 року № 2631-VIII 
призначено чергові вибори Президен-
та України на неділю, 31 березня 2019 
року. Голосування проводиться з 8:00 
до 20:00 без перерви.

Виборець може використа-
ти право голосу тільки на одній 
виборчій дільниці, де він вне-
сений до списку виборців. 
Громадяни України, які про-
живають або перебувають у 
період проведення виборів за 
межами України, голосують 
на відповідній закордонній 
виборчій дільниці, де їх внесено 
до переліку виборців.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ 
ПОТРІБНО МАТИ?

Для отримання виборчого бю-
летеня для голосування в день 
виборів Президента України чле-
ну дільничної виборчої комісії 
надається один із зазначених 
документів, який підтверджує 
особу та громадянство України.

На звичайній та спеціальній виборчій 
дільниці:

• паспорт громадянина України 
(у вигляді паспортної книжечки або 
картки); тимчасове посвідчення гро-
мадянина України (для осіб, не-
давно прийнятих до громадянства 
України); військовий квиток (виключ-
но для військовослужбовців строкової                  
служби).

На спеціальній виборчій дільниці, 
утвореній у відповідній установі вико-
нання покарань або слідчому ізоляторі:

• картка (довідка) установи вико-
нання покарань або слідчого ізолятора, 
що повинна містити: прізвище, ім’я, по 
батькові, число, місяць, рік народжен-
ня, громадянство, фотокартку особи, 
підпис керівника та печатку устано-
ви (для осіб, які перебувають в уста-
новах виконання покарань або слідчих 
ізоляторах).

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИБОРЕЦЬ 
ЗІПСУВАВ БЮЛЕТЕНЬ?

У разі якщо виборець, заповнюючи 
виборчий бюлетень, припустився по-

милки, він має право невідкладно звер-
нутися з письмовою заявою до члена 
дільничної виборчої комісії, який ви-
дав цей бюлетень, із проханням видати 
інший виборчий бюлетень.

Інший виборчий бюлетень видається 
тільки в обмін на зіпсований і лише 
один раз. Повторна видача виборчого 
бюлетеня замість невірно заповненого 
не допускається.

ЯКЩО ЛЮДИНА ЗА СТАНОМ 
ЗДОРОВ'Я НЕ МОЖЕ ВИЙТИ З 

ДОМУ АБО ЛІКАРНІ?
Все, що треба, – це подати заяву, на-

писану від руки, до місцевої виборчої 
комісії та додати до неї довідку з 
медичної установи, яка підтверджує 
постійну або тимчасову нездатність 
до пересування. Її можна подати по-
штою або через інших осіб. У день 
виборів, 31 березня, до дому виборця 

приходять делеговані члени дільничної 
виборчої комісії з бюлетенями та опеча-
таною або опломбованою виборчою ур-
ною. З ними можуть також перебувати 
офіційні спостерігачі, довірені канди-
дати або навіть самі кандидати в пре-
зиденти. 

ЯКЩО ЛЮДИНА У ДЕНЬ 
ВИБОРІВ ПРАЦЮЄ, ЯК ЇЙ 

ПРОГОЛОСУВАТИ?
Участь громадян України у виборах 

Президента України є добровільною. 
Ніхто не може бути примушений до 
участі чи неучасті у виборах. Голосу-
вання проводиться з 8:00 до 20:00 без 
перерви. Тобто, щоб проголосувати, 
Ви повинні у межах цього часу з вище-
вказаними документами з’явитися до 
виборчої дільниці (за місцем свого про-
живання).

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ НА 
ВИБОРЧІЙ ДІЛЬНИЦІ?

Фотографувати. «Фотографуван-
ня і відеофіксація будь-яким способом 
результатів волевиявлення виборців, 
зокрема і виборцями особисто в кабіні 

для таємного голосування, а також 
демонстрація виборцем результатів во-
левиявлення виборців у приміщенні для 
голосування забороняється і є порушен-
ням таємниці голосування», – говорить-
ся у Законі України «Про вибори Пре-
зидента України».

В кабінці для голосування не можна 
фотографувати ні себе, ні бюлетень.

Агітувати. Агітація за день до 
виборів заборонена, в день виборів – 
тим більше.

 Голосувати за іншу особу. Не можна 
голосувати за іншу особу, навіть якщо у 
вас є її паспорт та розписка.

Виносити бюлетень за межі дільниці.
ХТО, ОКРІМ ВИБОРЦІВ, 

ПЕРЕБУВАТИМЕ НА ДІЛЬНИЦІ?
У виборчому процесі можуть бра-

ти участь офіційні спостерігачі 
від кандидатів на пост Президента 

України, від партій, які висуну-
ли кандидатів на пост Прези-
дента України, від громадських 
організацій, які зареєстровані 
у порядку, встановлено-
му законом; не більше двох 
представників ЗМІ; офіційні 
спостерігачі від іноземних дер-
жав та міжнародних організацій.

КОЛИ БУДУТЬ ВІДОМІ 
РЕЗУЛЬТАТИ?

Оголошення результатів 
виборів відбудеться до 10 квітня 
2019 року.

КОЛИ МОЖЕ ВІДБУТИСЯ 
ДРУГИЙ ТУР?

21 квітня 2019 року.
«ДЕНЬ ТИШІ» 

Передвиборча агітація 
закінчується о 24:00 останньої 
п'ятниці перед днем виборів. 

Тобто так званий «день тиші» настає в 
суботу і характеризується тим, що за-
боронено проводити будь-яку передви-
борчу агітацію.

КОЛИ НОВООБРАНИЙ 
ПРЕЗИДЕНТ ВСТУПИТЬ У СВОЇ 

ПОВНОВАЖЕННЯ?
Відповідно до статті 87 Зако-

ну України "Про вибори Президен-
та України", новообраний Президент 
України вступає на пост не пізніше ніж 
через тридцять днів після офіційного 
оголошення результатів виборів.

Результати виборів ЦВК встановлює 
на своєму засіданні протягом десяти 
днів, але не пізніше ніж на третій день 
з дня отримання всіх протоколів окруж-
них виборчих комісій.

Офіційним оголошенням результатів 
виборів Президента України є 
опублікування результатів виборів 
Президента України у газетах "Го-
лос України" та "Урядовий кур’єр" (не 
пізніше третього дня після підписання 
протоколу про результати голосування).

5.ua

Згідно розпоряджен-
ня голови районної ради 
від 22.03.2019 року №25 
«Про скликання двад-
цять четвертої сесії Ново-
айдарської районної 
ради сьомого скликання»                          
11 квітня 2019 року о 10:00 
в залі засідань районної ради 
відбудеться двадцять чет-
верта сесія Новоайдарської 

районної ради Луганської області сьомого скли-
кання.

В. МАКОГОН, голова районної ради.
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Оплесками зустріли гля-                                 
дачі найкмітливіших, найрозум-
ніших хлопців та дівчат цього 
року – переможців зональних 
турів гри -  команду «Чайка» НВК 
Новоохтирська ЗОШ-ДНЗ, коман-
ду «Лідер» ОНЗ Новоайдарська 
школа-гімназія та команду «Мо-
лода Січ» Олексіївської школи-
гімназії.

Привітали учасників з по-
чатком гри та побажали пе-
ремоги найсильнішим го-
лова райдержадміністрації                                                                
В.В. Сергієнко та голова районної 
ради В.В. Макогон. Вони подяку-
вали розумникам за високі досяг-
нення, за прагнення до вивчення 
історії рідної країни, за любов до 
традицій та народу України. 

Уважно стежило за робо-
тою команд та оцінювало їхні 
відповіді журі у складі голо-
ви журі педагога-організатора 
Щастинської ЗОШ №2 Н.О. 
Загуменнової, вчителя історії 
Штормівської ЗОШ М.В. Лахви 
та заступника директора, вчителя 
української мови та літератури 
НВК Смолянинівська ЗОШ-ДНЗ 
О.О. Зінченко.

Команди зайняли свої місця 
на сцені. Ведуча нагадала пра-
вила гри, які впродовж п’яти  
років лишаються незмінними. 
Гра складається з трьох турів, в 
кожному з них по 12 запитань, 
серед яких є нестандартні «Чор-
на скринька», «Фотопитання», 
«Один за всіх». Перемагає та 

команда, яка дасть найбільшу 
загальну кількість відповідей. 
Якщо на кінець гри дві або більше 
команд мають однакову кількість 
балів, то переможець має бути 
виявлений в додатковому турі під 
назвою «Перестрілка».

Тож всі з нетерпінням чекали 
початку інтелектуальних зма-
гань, адже кожному цікаво було 
перевірити свої знання. Перший 
тур мав назву «Героїчні похо-
ди козаків». Питання цього туру 
були різнопланові. Деякі з них 
підкорювалися всім трьом коман-
дам, як, наприклад, питання про 
головну мету морських походів 
козаків (визволення з неволі 
християнського люду), або про 
славетного козака, який вийшов 
переможцем в 54 з 55 битв (всі 
знали, що це Іван Сірко). Але були 
й такі, які змушували замислити-
ся та не приносили успіху всім. 
До прикладу, питання «Яку пору 
року обирали козаки для морсь-
ких походів?» викликало деякі 
розбіжності у відповідях. Пра-
вильну надала команда «Лідер»: 
це осінь, через довгі ночі та 
похмурі дні, коли можна прихо-
вувати свої човни та військові ма-
неври здійснювати, не приверта-
ючи уваги. Чим далі просувалась 
гра, тим ставало напруженіше. 
Зрозуміло: зібралися сильні 
фіналісти, і кожний намагався 
виявити себе якнайкраще. Коли 
перший тур добіг кінця, з’явилися 
перші результати. «Чайка» розпо-

чала з кількістю 5,5 балів, «Мо-
лода Січ» заробила 7 балів, а 
«Лідер», вибачте за тавтологію, 
вибився в лідери з 10,5 балами. 

Другий тур «Мова – ду-

ховний скарб народу» прой-
шов не менш цікаво та наси-
чено. Було підготовано багато 
мовно-літературних запитань. 

Можна сказати, що за цей тур 
«розігрались» всі – було багато 
правильних відповідей від кожної 
з команд. Всі здогадалися, що свя-
тиня, без якої неможливо уявити 
народ, без якої він зникає – це 
мова. Але на питання про орфо-
граму правильну відповідь нада-
ли лише олексіївські розумники. 
Тож за результатами цього туру 
«Чайка» заробила 7 балів, «Мо-
лода Січ» здобула 10, а «Лідер» 
- 11,5 балів.

Третій тур під назвою «Наро-
дознавство» змусив понервувати 
всіх гравців і вболівальників. Та 
це й не дивно, бо цей тур – завер-
шальний, і від його результатів 
так багато залежить. Всі коман-

ди доводили свою обізнаність 
в традиціях, звичаях та сучас-
них реаліях Батьківщини. Всі 
відповіли вірно на питання про 
свято, назва якого складається 
з двох чоловічих імен та 
означає початок жнив (це Свя-
тих апостолів Петра і Павла); 
про свято, на яке, за традицією, 
жінки прикрашають оселю зелом 
(Трійця), про нагороду, запро-
ваджену в сучасній Україні, для 
жінок за визначні заслуги перед 
державою (орден Княгині Оль-
ги) та ін. На вирішальне питан-
ня туру «Один за всіх» про три 
свята, що святкують в Україні 14 
жовтня, правильні відповіді на-
дали новоайдарці та олексіївці. 
Результати третього туру не стали 
неочікуваними: 11 балів отримала 
команда «Лідер», 9,5 – «Молода 
Січ», 5,5 – «Чайка». 

Поки журі підбивало підсумки 
всієї гри, та й протягом невелич-
ких перерв між турами святкову 
атмосферу в залі підтримували 
яскраві виступи  юних талано-
витих дітлахів. Хореографічний 
колектив ОНЗ Новоайдарська 
школа-гімназія підготував  гар-

ний танок, а учні цього ж навчаль-
ного закладу Саша Часніков та 
Ангеліна Дугінова заспівали гар-
них пісень. Учні Гречишкинської 
ЗОШ підготували дуже вдалий 
виступ – сценку під назвою «Як 
козаків на Січ приймали». Тан-
цювальною композицією вра-
жали справжні юні козаченьки з 
НВК Вовкодаївська ЗОШ-ДНЗ. 
Кожний виступ був чудовий! 
Молодці, юні артисти! 

Настав час дізнатися, хто 
ж став переможцем гри. Третє 
місце з загальним результатом 
18 балів посіла команда «Чай-
ка» НВК Новоохтирська ЗОШ-
ДНЗ. На другому місці з ви-
соким досягненням 26,5 балів 

опинилась команда «Молода Січ» 
Олексіївської школи-гімназії. І 
перше місце з гарним резуль-
татом в 33 бали гідно посіла 
команда «Лідер» ОНЗ Новоай-
дарська школа-гімназія. Голови 
райдержадміністрації та райра-
ди В.В. Сергієнко та В.В. Мако-
гон привітали всі команди, всіх 
учасників та вручили їм грамоти 
та пам’ятні подарунки, а команді 
«Лідер» - ще й кубок перемож-
ця ювілейної п’ятої районної 
інтелектуальної гри «Козацька 
сила – в розумі».  

Оплески переможцям та учас-
никам, фото на пам'ять, сльози 
суму та посмішки радості – все 
це було після урочистого закрит-
тя гри. Всі емоції – щирі на 
непідробні. Так, дійсно, козацько-
му роду – нема переводу, раз в нас 
такі розумні, щирі, талановиті та 
привітні юні козачата.

Щиро вітаємо переможців 
та учасників гри! Ви прояви-
ли себе якнайкраще! Дякуємо 
організаторам гри! Пишаємося 
юними інтелектуалами та 
бажаємо подальших успіхів!

М. ТИХОНОВА. 

 

Урочисто, яскраво, захопливо пройшла зустріч юних 
інтелектуалів Новоайдарщини в районному Будинку культури. 
Всі шкільні курені Новоайдарського району  приїхали повболівати 
за фіналістів гри «Козацька сила – в розумі». До речі, ювілейної, 
п’ятої гри, адже проводиться вона вже п’ятий рік поспіль, по-
чинаючи з 2015 року. Кубок переможця за цей час тримали в руках 
команди Денежниківської ЗОШ та Новоайдарської школи-гімназії 
– тричі. 

Команда «Лідер», ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія

Команда «Молода Січ», Олексіївська школа-гімназія

Команда «Чайка», НВК Новоохтирська ЗОШ-ДНЗ
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Упорядочение уличной торговли 
  С наступлением теплого периода времени 

года многие жители перешли на легкий тран-
спорт (велосипеды) и многие молодые мамы 
могут позволить себе выйти за покупками со 
своими малышами, но загромождение пешеход-
ной зоны торговлей с рук делает передвижение 
по улице с велосипедом либо с коляской крайне 
затруднительным, а в некоторых местах даже 
невозможным. В последнее время участились 
обращения местных жителей в Новоайдар- 
ский поселковый совет с жалобами на стихий-
ную уличную торговлю, на несоблюдение норм 
торговли. Многие жители недовольны тем, как 
местные и приезжие предприниматели ведут 
торговлю в нашем поселке, выставляя свой то-
вар, нарушая порядок осуществления торговой 
деятельности и правила торгового обслужива-
ния на рынке потребительских товаров. 
  Новоайдарский поселковый совет хочет на-

помнить, что статьей 160 Кодекса Украины про 
административные правонарушения за тор-
говлю с рук на улицах, площадях, во дворах, 
подъездах, скверах и в других неустановлен-
ных местах предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штрафа от 1 до 7 
необлагаемых минимумов доходов граждан с 
конфискацией предметов торговли или без та-
ковой. Поэтому во избежание неприятных ситу-
аций просим всех предпринимателей и людей, 
которые осуществляют выносную торговлю по 
улице Независимости и переулку Независимос-
ти в пгт Новоайдар, обратиться к директору ТЦ 
«Айдар» с просьбой согласовать места вынос-
ной торговли и их обустройство на территории 
торгового центра.
  Надеемся, что люди, осуществляющие вы-

носную торговлю, прислушаются к мнению 
местных жителей и выполнят требования Но-
воайдарского поселкового совета, которые ос-
новываются на нормах действующего законо-
дательства. Просим всех предпринимателей, 
с целью недопущения социального взрыва, не 
нагнетать обстановку и освободить пешеход-
ную зону для жителей и гостей пгт. Новоайдар.

История Новоайдарщины
  На протяжении долгого времени депутат Но-

воайдарского поселкового совета Подройко Ан-
дрей Васильевич собирал материалы об исто-
рии возникновения и развития нашего поселка 
и населенных пунктов района. Весь собранный 
материал, который удалось найти, вылился в 
авторскую книгу Подройко А.В. «Земля воинов 
созидателей. История Новоайдарского района». 

  В этой книге рассказывается об истории Но-
воайдарского района с самого его основания до 
наших дней. Эта книга заинтересует любителей 
истории, так как в ней автор использует только 
проверенные материалы, которые собирались 
со всевозможных источников. Андрей Василье-
вич много времени провел в общении с работ-
никами архивов и старожилами нашего района. 
В книге вы найдете архивные документы: при-
казы, вырезки из газет, фото и многие другие. 
Тем, кому хочется более глубоко узнать исто-
рию своего родного края, иметь не только по-
верхностные знания о его возникновении и раз-
витии, эта книга написана для Вас.

Новоайдарский поселковый голова                                                                       
Игорь ШОПИН.

Стільки, скільки Олег Ляшко об’їздив 
на «ляшкобусі» сіл, міст і містечок – не 
об’їздив жоден кандидат. Якщо інші наві- 
дуються до людей лише перед виборами, 
то лідер Радикальної партії робить це завж-
ди. Не дарма його називають «народним 
Президентом». Він з перших вуст знає, чим 
живуть люди, та головне – має чіткий план 
вирішення їхніх проблем.

Від народного – до офіційно обраного 
Президента його відділяє лише крок і ваш 
голос. А проекти перших указів на цьому 
посту в нього вже готові. Чи вступлять 
вони в дію? Залежить від вас.

Так, найпершим своїм рішенням 
Ляшко-Президент скасує постанову Каб-
міну про підвищення ціни на газ, дасть 
субсидії всім, хто їх потребує, та змусить 
чиновників «Нафтогазу» повернути до 
держбюджету незаконно виписані мі-
льярдні премії. А після зниження тарифів 
- візьметься наводити лад в інших сферах 
життя.

Менше свиней при владі – 
більше корів в селі

 «Я ініціюю зміни до Конституції про 
скорочення чисельності народних депу-
татів вдвічі, до 250, а також - про ліквіда-
цію посади Прем`єр-міністра України за 
американською моделлю управління, де 
Президент несе всю відповідальність за 

стан справ в країні. Ініціюю пере- 
гляд бюджету - радикально підніму 
зарплати вчителям, лікарям, соці-
альним працівникам. Перекрию 
контрабандні схеми на митниці, це 
дасть мінімум 5 мільярдів гривень 
додаткових надходжень до бюдже-
ту. Скорочу велику кількість чи-
новників, позабираю «космічні» 
зарплати у тих, хто їх не заслуговує, 
і віддам тим, кому вони більше по-
трібні. Мінімальна зарплата буде 

9000 гривень, а пенсія – 4000 гривень», – 
наголосив Олег Ляшко.

Ще одними змінами до Конституції, які 
вже затвердив КС, Олег Ляшко пропонує 
назавжди закріпити землю за фермерами та 
заборонити її продаж іноземцям. В планах 
політика дати селянам мінімум 5000 гри-
вень дотації на корову, пільгові кредити, 
компенсувати 50% вартості сільгосптех-
ніки та повернути спецрежим повернення 
ПДВ. В кожному селі, на його переконан-
ня, повинна бути агропереробка, тоді в 
селян буде робота, вони не продаватимуть 
землю і не виїжджатимуть на заробітки за-
кордон, а в село повернуться корови, свині, 
кури та життя. 

Кредити на житло для молоді – під 2%
Для зупинення трудової міграції Ляшко 

пропонує ще низку кроків.  Гарантувати 
перше робоче місце молодим спеціалістам, 
а роботодавців, які їх працевлаштовують 
– звільняти від податків. Політик вже за-
реєстрував законопроект про виділення 5 
мільярдів гривень на житло для молоді, а 
також для людей з інвалідністю, та вимагає 
збільшити виплату при народженні дитини 
до 400 тисяч гривень. Розроблений ним 
план порятунку економіки спрямований 
на те, щоб дати українцям впевненість у 
завтрашньому дні та повернути мільйони 
заробітчан додому.

Люди не помиратимуть через 
відсутність грошей

Ляшко обіцяє забезпечити медстрахов-
ками всіх українців та фінансувати з бюд- 
жету лікування важких хвороб, щоб люди 
не помирали через відсутність грошей на 
лікування. Догляд за родичами з інвалідні-
стю політик пропонує оплачувати в розмі-
рі мінімальної зарплати та зараховувати до 
стажу.

«Реальна реформа медицини – це ме-
дична страховка: за рахунок державного 
бюджету – для пенсіонерів, дітей і мало-
забезпечених, за рахунок роботодавців – 
для людей, які працюють. Це розширення 
програми «Доступні ліки», відновлення 
державного контролю за цінами на меди-
каменти, обмеження рентабельності та по-
силення відповідальності за продаж фаль-
сифікату. Реальна медична реформа – це 
повернення фельдшера у село, а лікаря у 
місто, нова техніка та ремонти лікарень, а 
не їх закриття», - підкреслив Ляшко.

«Не вірте фейковим рейтингам!»
Політик впевнено йде до перемоги на 

виборах і закликає українців не вірити 
фейковим рейтингам, які навмисно зани-
жують рівень його підтримки.

«У травні 2014 року «поважні» соціоло-
ги давали мені восьме місце і 3% рейтингу. 
Через тиждень я зайняв третє місце! Сьо-
годні ці соціологічні контори знову поши-
рюють фейкові рейтинги на замовлення 
штабів конкурентів, щоб люди зневірились 
і не пішли на вибори. Хочу сказати укра-
їнцям: слухайте не брехливу соціологію, а 
своє серце і своїх дітей! Я йду в Президен-
ти, щоб перемогти і не дати грабувати та 
обманювати людей, відновити економіку, 
дати людям роботу і достойні зарплати і 
пенсії, а Україні - повернути силу!», - за-
кликав Олег Ляшко українців. 

Ірина ЯКИМЕНКО.
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5 кроків Олега Ляшка на посту Президента

Подтянутый, энергичный, всегда 
бодрый и активный – именно таким зна-
ют односельчане Николая Петровича 
– прирожденного спортсмена, которо-
му покорились удивительные спортив-
ные высоты. Достаточно сказать, что                     
Н.П. Гончаров – первый Заслуженный 
тренер Украины по спортивной гимнасти-
ке из Луганской области! 

А начиналось все с обычного, на 
первый взгляд, для мальчишки увлече-
ния физкультурой. Родился в живописном 
селе Спеваковка, здесь же вырос, учился 
в Спеваковской школе. И, сколько себя 
помнит, всегда был со спортом на «ты». 
Так было, пока учился в Спеваковке. Ни-
куда не делся интерес и во время учебы в 
Новоайдарской СШ. Мальчишку интере-
совали и спорт, и желание быть первым. 
Всегда только первым. Он увлекался все-
ми возможными видами спорта, обожал 
физкультуру. И это непреодолимое рве-
ние быть всегда впереди привело к тому, 

что он самым первым среди своих одно-
классников выполнил стойку на руках на 
брусьях. Ему первому удалось выполнить 
большие обороты на перекладине. Юный 
талантливый спортсмен не остался неза-
меченным: он входил в сборные команды 
школы по волейболу и пулевой стрельбе. 
Ему прочили большое спортивное буду-
щее. И оказались правы.

После окончания школы парень пере- 
ехал в Луганск, где стал заниматься про-
фессионально спортивной гимнастикой. 
Уже через год упорных тренировок он 
выступал в г. Ленинграде на всесоюзных 
соревнованиях.

Служба в армии только закалила харак-
тер и помогла развить и без  того яркие 
лидерские и спортивные качества моло-
дого человека. Уже после службы Нико-
лай Петрович решил, что ему есть чем 
поделиться с подрастающим поколением 
спортсменов, и, вполне возможно, он смо-
жет кому-то помочь добиться немалых ре-
зультатов. В 1970 году Н.П. Гончаров уже 
носил гордое звание выпускника Луган- 
ского пединститута им. Тараса Шевченко.  
Хотя к моменту выпуска с азами тренер-
ской работы он уже успел познакомить-
ся: работать начал еще учась на третьем 
курсе.

В 1972 году он начал свою трудовую 
деятельность в Луганском спортинтер-
нате. Конечно, работа требовала немало 
сил как физических, так и моральных. Но 
Николай Петрович был просто захвачен 
ею. О лучшей работе он и не мог мечтать! 

В течение 10 лет, с 1974 по 1984 г.г., он 
был старшим тренером отделения ги-
мнастики.  В 1983 году его воспитанник 
Станислав Сытник – многократный по-
бедитель и призер всесоюзных и между-
народных соревнований – стал Мастером 
спорта международного класса. Учитывая 
эти заслуги, высокие результаты воспи-
танников, Николаю Петровичу Гончаро-
ву было присвоено звание Заслуженного 
тренера Украины.

Тренер, спортсмен, он не привык быть 
не у дел. Всегда принимал активное 
участие в спортивной жизни области. С 
1984 года по 1999 год занимал пост пред-
седателя областной федерации спортив-
ной гимнастики. К слову, за этот период 
времени в области было подготовлено два 
Заслуженных мастера спорта и чемпиона 
Олимпийских игр – Игорь Коробчинский 
и Григорий Мисютин, а также 10 мастеров 
спорта международного класса и большое 
количество мастеров спорта СССР. 

С 2014 года  Николай Петрович нахо-
дится на заслуженном отдыхе и прожи-
вает на малой родине в селе Спеваковка. 
Не теряет бодрости и оптимизма и как 
прежде не представляет своей жизни без 
спорта. Уверены, в день своего юбилея он 
услышал немало теплых слов и поздрав-
лений. Присоединяясь ко всему сказанно-
му, желаем оставаться всегда таким же ак-
тивным, спортивным и оптимистичным!

Г. ЛИННИК, 
Спеваковский сельский голова.

Вот, пожалуй, без чего не может представить себя житель села Спеваковка     
Николай Петрович Гончаров, так это без спорта. Глядя на него, ну никак не ска-
жешь, что несколько дней назад он отметил свой 80-й юбилейный  День рождения!
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Звичайно, найперше нас ціка-
вило та  що потребувало роз'яс-
нення, що ж таке пробація? Окрім 
того, що це слово -  «пробація» 
-  з англійської означає «виправ-
лення»,  воно, власне, і визначає 
роботу даного сектору. Головне 
його завдання – змінити роботу з 
правопорушниками ще на етапі їх 
обвинувачення.

 Пробація - забезпечення без-
пеки  суспільства шляхом запобі-
гання вчиненню правопорушень;  
надання до суду інформації, що 
характеризує обвинувачену осо-
бу для прийняття справедливого 
рішення (складення досудової 
доповіді); організація виконання 
покарань, не пов'язаних з позбав-
ленням волі; пробаційний нагляд: 
контроль за особою, яка вчинила 
правопорушення, а також допо-
мога, спрямована на підтримку 
такої особи в суспільстві (кон-
сультації, мотивування до змін, 
сприяння у вирішенні проблем-
них питань); допомога особі, яка 
готується  до звільнення з місць 
позбавлення волі, в адаптації до 
життя в суспільстві.

Як зауважила О.Л. Антонова, 
законодавством визначено три 
види пробації: досудову, нагля-

дову та пенітенціарну. Досудо-
ва пробація – забезпечення суду 
інформацією, що характеризує 
особу, яка обвинувачується у вчи-
ненні правопорушення, з метою 
врахування обставин її життя 
для прийняття судом справедли-
вого рішення про міру її відпові-
дальності (складення досудової 
доповіді). Наглядова пробація 

- здійснення наглядових та соці-
ально-виховних заходів: надання 
психологічної, консультативної та 
інших видів допомоги, сприяння 
працевлаштуванню, залучення 
до навчання, участь у виховних 
заходах та соціально-корисній 
діяльності, проведення індиві-
дуально-профілактичної роботи 
відносно особи, до якої застосо-
вується пробація. Пенітенціарна 
пробація – це допомога особі, яка 
готується  до звільнення з місць 
позбавлення волі у трудовому та 
побутовому влаштуванні за об-
раним нею місцем проживання, 
влаштування до закладів охорони 
здоров’я та сприяння в адаптації 
до життя у суспільстві.  - Особли-
ву увагу хочу звернути на пені-
тенціарну пробацію, - говорить 
Ольга Леонідівна. -  Це коли люди 
ще перебувають у місцях позбав-

лення волі, а ми з ними вже почи-
наємо працювати, аби вони, вий-
шовши, мали місце проживання, 
роботу, а якщо людина хвора, то 
щоб вона продовжила лікуватися, 
отримувала допомогу

Пробація застосовується до  
особи, щодо якої складаєть-
ся досудова доповідь; особи, 
засудженої до покарання, що 
не пов’язане з позбавленням 
волі, як от: заборона обійма-
ти певні посади або займати-
ся певною діяльністю, гро-
мадські та виправні роботи; 
особи, якій покарання у виді 
позбавлення волі замінено на 
покарання у виді громадських 
або виправних робіт; особи, 
звільненої з випробувальним 
терміном від відбування по-
карання у виді позбавлення 
(обмеження) волі; звільненої 
від відбування покарання ва-
гітної жінки та жінки, яка має 
дитину віком до трьох років, 
особи, яка готується до звіль-

нення з місць позбавлення волі.
На кого ж покладено вико-

нання цього широкого спектру 
обов’язків в нашому районі? 
Штат сектору – зовсім неве-
ликий, всього три працівниці. 
Це начальник сектору Ольга 
Леонідівна Антонова, провід-
ний інспектор Лідія Іванівна 
Вороніна та фахівець 1 катего-
рії з питань соціальної роботи 
із суб’єктами пробації Аліна 
Павлівна Чернявська. Кожна 
з них ретельно та відповідаль-
но ставиться до своєї роботи. 
– Стресостійкість, індивіду-
альний підхід до кожного, 
професійна витримка – це те, 
без чого неможливо уявити 
нашу роботу, - говорять жін-
ки. – Так, часом буває важко, 
часом – й небезпечно, але ми 
отримуємо втіху від того, що 

робимо корисну справу.
Основне завдання відділу про-

бації, як говорить його очільни-
ця, – захистити суспільство від 
повторних злочинів. Для цього 
співробітниці сектору проводять 
соціально-психологічну харак-
теристику, оцінюють ризики, до-
лучають фахівців, психологів, а 
іноді й релігійні та громадські ор-
ганізації, реабілітаційні центри. 
– Ми допомагаємо чим можемо 
і як можемо в межах правового 
поля, - говорить О. Л. Антонова. – 
Наглядові, соціально-виховні ро-
боти – в межах нашої компетен-
ції. Допомагаємо відновлювати 
документи, працевлаштовуватися 
(взаємодіємо з районним Цен-
тром зайнятості), відправляємо на 
виправні громадські роботи. Для 
досягнення більш вагомого ре-
зультату тісно співпрацюємо з ра-
йонним центром СССДМ, служ-
бою у справах дітей, поліцією та 
ін.  На обліку в Новоайдарському 
секторі  центру пробації нині пе-
ребуває 110 чоловік. Із кожним з 
них у нас налагоджена необхідна 
робота.

- Люди, на жаль, часто стають 
жорстокими. І мета нашої роботи 
– відкрити людину, сформувати 
позитивну поведінку, адаптувати 
до навколишніх умов, а ще вияви-
ти позитивні якості, завдяки чому 
можна правильно координувати 
законослухняну поведінку. На ос-
нові співбесід ми виявляємо осо-
бистісні характеристики клієнта, 
визначаємо індивідуальну роботу 
і за цим напрямком працюємо, 
проводимо профілактичну робо-
ту, тренінги, – говорять співробіт-
ниці  сектору пробації. 

Не дивлячись на досить нежі-
ночий характер роботи, постійні 
стресові ситуації, необхідність 
часом працювати не нормовано, 
співробітниці сектору пробації 
Ольга Леонідівна, Лідія Іванівна 
та Аліна Павлівна запевняють: 
свою роботу люблять, адже ба-
чать результат. Він надихає, дає 
розуміння того, що виконана 
справа – суспільно-корисна. А це 
означає, що все не дарма. І ось 
так поступово наше суспільство 
може стати кращим.

М. ТИХОНОВА.

Один з найнапруженіших днів в Новоайдарському районному секторі філії державної установи 
«Центр пробації» в Луганській області – середа. Саме  в цей день тут проходить прийом грома-
дян, які знаходяться на обліку в секторі. Хоча інші дні тижня легкими теж ніяк не назвеш. Про 
будні та турботи сектору пробації нам розповіла його начальник, майор внутрішньої служби  Ольга 
Леонідівна Антонова.

Однією із найважливіших програм 
кризової психологічної підтримки є 
курсове навчання "Навички психоло-
гічного відновлення". 

За визначенням Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров'я, життєві 
навички — це здатність до адаптації, 
позитивної поведінки та подолання 
труднощів щоденного життя. Завдяки 

навичкам психологічного відновлен-
ня можна навчитися адаптуватися до 
стресів. Цей курс є універсальним, 
тож стане у нагоді кожному. Перелік 
навичок, які входять до основи са-
мопідтримки:

1. Рішення проблем;
2. Позитивна діяльність;
3. Управління реакціями;
4. Відновлення здорових соціаль-

них зв'язків;
5. Конструктивне мислення.
Всього 5 цих навичок нададуть ро-

зуміння як діяти та бути більш ефек-
тивним та психологічно врівноваже-

ним. Головне, що усе це - навички, 
тобто не вроджені вміння, а ті, яким 
можна навчитися!

У співпраці із редакцією Центр 
психосоціальної адаптації розпочинає 
серію інформаційних довідок щодо 

можливостей підтримати себе у різ-
них життєвих обставинах. Відтепер 
очікуйте на сторінках газети покро-
ковий алгоритм відповідно кожного з 
наведених навиків. 

Цей курс вже пройшли більшість 
відвідувачів Центру, зараз групова 
робота з опанування навичок прово-
диться у навчальних закладах міста. А 
саме: із педагогічним складом ДПТНЗ 
"Щастинський професійний ліцей", а 
також із учнями випускних класів СШ 
№2, у рамках психологічної підготов-
ки до ЗНО та зняття емоційної напру-
ги! Радимо кожному ознайомитися 
із основами навичок психологічного 
відновлення, щоб бути готовим під-
тримати своїх близьких та себе само-
стійно!

Центр психосоціального віднов-
лення існує в рамках проекту "Пси-
хосоціальна підтримка осіб, які 
постраждали внаслідок конфлікту 
в Україні" за підтримки Міністер-
ства закордонних справ Німеччини, 
Malteser International та Мальтійської 
служби допомоги України, який реа-
лізує Психологічна Кризова Служба. 

Пам'ятайте, що психологічна 
підтримка важлива, а разом ми  
впораємось!

Ансастасія ЯРОШЕНКО, 
координатор Центру.

У Щасті понад рік працює Центр психосоціальної адаптації, який надає безкоштовні послуги психологічної 
та соціальної підтримки усім мешканцям. Робота проводиться професійними спеціалістами у груповому та 
індивідуальному форматі. 

На території Новоайдарського району утворено 38 
звичайних виборчих дільниць, на яких проводиться 
підготовка приміщень для проведення чергових вибо-
рів Президента України 31 березня 2019 року.

У день виборів на кожній дільниці передбачено чер-
гування працівника служби порятунку. Рятувальники 
закликають громадян, які прийдуть голосувати, до-
тримуватись  правил пожежної  безпеки та правил при 
виявленні вибухонебезпечного або невідомого схожого 
на нього предмету. 

У разі виникнення пожежі (ознак горіння) кож-
ний громадянин зобов’язаний:

 – негайно повідомити про це пожежно-рятувальну 
службу за телефоном 101. При цьому необхідно назва-
ти адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, 
місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наяв-
ність людей, а також повідомити своє прізвище;

 – вжити (за можливості) заходів до евакуації лю-
дей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження ма-
теріальних цінностей;

 – повідомити про пожежу керівника чи відповідну 
компетентну особу, чергового на об’єкті;

– у разі необхідності викликати інші аварійно-ряту-
вальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

В разі виявлення невідомих предметів або речовин, 
ні в якому разі не можна рухати їх руками та переноси-
ти. Відразу повідомити за телефонами «101» та «102» 
та не допускати до нього сторонніх осіб до приїзду від-
повідних служб реагування.

Розмінуванням, знешкодженням або знищенням 
вибухонебезпечних предметів займаються тільки під-
готовленні фахівці-сапери, які мають допуск  до цього 
виду робіт.

Є. ТУРКІН, начальник Новоайдарського 
РВ ГУ ДСНС України у Луганській області, 

підполковник служби ЦЗ.
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Наш  театральний  гурток – 
це  як  раз  те  саме  місце,  де  
кожному  даються  щира  лю-
бов  та  індивідуальний  підхід.                                                                                           
На  наших  заняттях  ми  
встигаємо  багато  чого – і  
порухатись, і потанцювати, 
і поспівати, і дихання  пра-
вильне  поставити, і голос. І 

звісно, розвинути  фантазію, 
креативність, сміливість,  
доброту і відкритість.                                                                                    
Діти  вчаться  відкриватися  
світові, а також  думати. І це все 
стає їм в нагоді і на репетиціях, 
і на спектаклях. Саме  так  наші  
діти  самі  починають тягнутися    
і до всього світу,  і  самих  себе.  

Відкривають щось нове для 
себе, незвідане! Тому  що  це  
цікаво! Адже  театр – це  річ 
різностороння  і  невичерп-
на, це не  тільки «на  сцені  
виступати», це  набагато  
більше. І  результат – розви-
нена, смілива і відкрита ар-
тистична маленька людина.    

Наш театральний гурток 
відвідують 28 маленьких та 
юних  щастинців. За віком, 
як ви здогадалися, - абсо-
лютно різні. Найменшим 
нашим акторам всього 6 
років, найстаршим – по 16. І 
ця різниця у віці абсолютно 
не заважає нам бути однією 
театральною родиною, де 
кожному знайдеться місце, 

кожному знайдеться своя 
роль у виставі.                                                                                                              

Так,  куди  ж   без  
масштабної,  яскравої  
театральної  постановки, в 
яку ми вклали багато сил 
та фантазії!     Велике  за-
хоплення  викликала  у  
глядачів  музична  виста-
ва  «Пригоди  Незнайки», 
яка  відбулась  2  березня 
2019 року. В якості акторів  
виступили  діти – учас-
ники  театрального гурт-
ка  і  учасники  дитячих  
колективів  Щастинського  
Палацу Культури.  Кож-
ному вдалося впоратися 
зі своїм амплуа просто 

бездоганно. Актори  відмінно 
зіграли на сцені, змогли роз-
крити перед глядачами свої 
образи. Поза сценою також всі 
були молодці! І декоратори, і 
помічники режисерів, і гриме-
ри, і костюмери – про копітку 
та самовіддану роботу кожного 
можна розповідати годинами. 
Та головне, всі спрацювали 
згуртовано та талановито. Мож-
ливо, перед виставою хтось і 
відчував хвилювання, побою-
вання (це ж природно), але всі 
страхи вдалося перебороти. І 
як результат – шалений успіх 
дебютної постановки!

Окрилений успіхом, наразі 
наш творчий  колектив почав  
роботу  над  різножанровими 

епізодичними виставами  для  
показу  дітям  у  пришкільних  та-
борах та дитячих садках нашого 
міста. Гадаємо, це буде і корис-
но, і змістовно, і цікаво. Також 
у планах -  розпочати роботу 
над  ляльковим  театром, який 
буде дивувати  глядачів  своєю  
креативністю та сучасністю.                                                                                                                                      
   Наш театральний колектив – 
ще зовсім молодий. Ми тільки 
розпочинаємо свою роботу, але 
вже маємо  дуже багато цікавих 
ідей, задумів та планів,  які  ми  
будемо з натхненням та вели-
чезним бажанням реалізовувати 
у найближчому майбутньому.

О. КАРТАШЕВА, 
керівник  гуртка.

 

 

 У  листопаді 2018 року в місті Щастя почав роботу дитячий 
театральний  гурток «Восторг».  За  певний  період  існування  
гуртка, вихованці  змогли  освоїти  навички  театрального  ми-
стецтва, а  також  продемонструвати  новий  формат  вистави  
як  продукту  культурного  життя.

Голова мета конкурсу – дати 
можливість кожній дитині 
повірити у себе та показати 
свій талант світу. А ще нади-
хати, підкреслювати повагу до 
особистості дитини  та руйнувати 
стереотипне мислення.

У ROCKIT-2018 взяли участь 
344 дитини віком від 3 до 15 
років, серед яких було обрано 150 
фіналістів. Участь у конкурсі взя-
ли діти з усіх областей України, 
загалом конкурс охопив до 4 млн 
українців.

Вихованці Щастинської 
обласної загальноосвітньої  
санаторної школи – інтернату 
також долучились до цього кон-
курсу. Було відправлено близько 
30 малюнків. У фінал потрапили 
3 роботи – Катарини Пряничкіної 
(12 років), Кристини Христенко 
(13 років), а також десятирічного 
Денієля Мутуку.  

На малюнку Катарини Україна 
предстає в образі сови, яка 
вважається символом мудрості 
та довголіття. «Мені дуже 
подобається моя рідна країна, я 
її називаю СОВАЕЛЬФІЯ. Про 
неї мало хто знає. Тому вона 
живе своїм життям - яскра-
вим і спокійним. Мало хто знає 
цікаві факти із життя справжньої 

сови – мого улюбленого жи-
вого створіння. Це дивовижні 
створіння - розумні і витривалі, як 
і моя рідна країна», - прокоменту-
вала свій малюнок Катарина.

Кристина уявила свою країну 
доброзичливою змією: «Змія 
охороняє межі моєї землі. Саме 
вона символізує початок, що 
приносить людям здоров'я, силу, 
мудрість. Це риси народу, який 
живе в моїй країні. Саме тому 
змія - це символ моєї України».

А Дені назвав всій малюнок 

«Тигряндія». «Я знаю, що ти-
гри - дуже вірні тварини і вони 
ніжно та, водночас, відважно 
піклуються  про своїх дітей, саме 
так, як Україна. Я уявив країну, 
у якій познайомилися мої тато 
і мама - красиві, сильні і добрі 
тигри. Це  Україна. І в цій країні 
буду жити я», - написав хлопчик 
у поясненні до роботи. 

Малюнки учнів були 
відзначені дипломами, а діти от-
римали цінні подарунки.

Перша виставка українських 
дитячих робіт відбулася на 
головній площі Кракова 24 серп-
ня на День незалежності України, 
потім малюнки фіналістів мож-
на було побачити в київському 
Експоцентрі. А тепер вони 

переїхали до Національного му-
зею історії України, де їх зможуть 
побачити всі бажаючи впродовж 
місяця.

До речі, учні санаторної шко-
ли неодноразово перемагали на  
міжнародних та всеукраїнських 
творчих конкурсах.

Робота учениці 6 класу Марії 
Дорофєєвої увійшла у ТОП-
10 найкращих відеороликів 
Всеукраїнського учнівського кон-
курсу  «Welcome to my Ukraine» 
(«Запрошую до моєї України»). 
Учасники повинні були створити 
англомовний відеоролик і роз-
казати у ньому про своє місто 
чи регіон, тим самим заохотив-
ши іноземців відвідати Україну. 
Маша, зрозуміло, розповіла про 
місто Щастя. Крім того, Маша 
Дорофєєва та Марина Черкасова 
мають сертифікат за кращу роботу 
у  Всеукраїнській акції «Ідеальна 
школа очима дітей». Організатори 
конкурсу - Громадська Рада при 
Державній службі якості освіти 
України, Міжнародна асоціація 
позашкільної освіти, Асоціація 
керівників шкіл України та 
Асоціація працівників дошкільної 
освіти. Основна мета акції:  ви-
явлення та підтримка таланови-

тих дітей, формування довіри 
суспільства до системи забезпе-
чення якості освіти, популяризація 
та підвищення якості освіти. До 

участі у акції  було надіслано по-
над 500 робіт учнів та вихованців 
закладів дошкільної, загальної 
середньої, позашкільної освіти з 
усієї України.

Однією з кращих визнана ко-
лективна робота учнів 9-го кла-
су  на  Всеукраїнському конкурсі 
мультимедійних проектів «Вряту-
вати від забуття», який проводив 
Міжнародний благодійний фонд 
національної пам'яті України. 
У відеоролику учні розповіли  
зворушливі історії про сімох 
жінок  – військових, які проходи-
ли військову службу у м. Щастя. 
Учні особисто мали можливість  
неодноразово спілкуватись із 
героїнями свого проекту.  

І це – перемоги тільки цього 
навчального року! 

Ю. ПРЯНИЧКІНА, 
заступник директора з 

виховної роботи.

23 березня в Національному музеї історії України відбулося 
відкриття виставки дитячого малюнка ROCKIT. Ідейна натхнен-
ниця, засновниця «Фонду розвитку та підтримки молодого ми-
стецтва України» - телеведуча, журналіст і режисер, член жури 
проекту «Україна має талант» Слава Фролова.
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Повноваження 
і можливості

Участь у нинішніх прези-
дентських виборах бере рекордна 
кількість кандидатів – 39. У кож-
ного офіційна програма з прописа-
ними планами та обіцянками. Ще 
частина звучить під час телеефірів 
та передвиборчих зустрічей 
кандидатів з громадянами.

Виборцю не позаздриш: треба 
зуміти правильно оцінити обіцянки 
і зробити усвідомлений вибір.

Критично важливо при цьому 
добре знати повноваження прези-
дента, його функції та можливості 
на посаді. Адже дуже часто канди-
дати обіцяють щось, до чого прези-
дент або не має стосунку, або його 
вплив у цій сфері обмежений. 

Насамперед слід звертати ува-
гу на основні конституційні по-
вноваження глави держави, для 
здійснення яких він має найбільше 
можливостей та прямий вплив на 
відповідні структури.

Зовнішня політика 

Президент представляє Україну 
у міжнародних відносинах та про-
вадить її зовнішню політику. 

Президент пропонує кандида-
туру Міністра закордонних справ, 
яку затверджує Верховна Рада. 
Водночас президент одноосібно 
призначає та звільняє глав дипло-
матичних місій України в інших 
державах та при міжнародних 
організаціях. 

Веде  офіційні та неформальні 
переговори з іншими держава-
ми та їхніми лідерами, укладає 
міжнародні договори, приймає 
вірчі грамоти від новопризначених 

іноземних послів. 
Варто мати на увазі, що голов-

ним, законодавчо зафіксованим 
зовнішньополітичним пріоритетом 
України є вступ до Євросоюзу та 
НАТО. У лютому 2019 року це та-
кож стало частиною Конституції 
України. Тому для зміни цьо-
го курсу потрібно 300 голосів у 
парламенті. На практиці це означає, 
що обіцянку деяких кандидатів 
змінити зовнішньополітичний 
курс України сьогодні неможливо                 
виконати.

Оборона
Президент є верховним голов-

нокомандувачем Збройних сил 
України.

Він визначається з кандида-
турою Міністра оборони і подає 
її на затвердження Верховною 
Радою. Також ухвалює рішення, 
необхідні для захисту державної 
незалежності.  Наприклад, вирішує 
і вносить на затвердження парла-
ментом подання про оголошен-
ня стану війни, про загальну або 
часткову мобілізацію,  введення 
воєнного стану по всій Україні або 
в окремих її регіонах. 

Отже, питання повернення           
Криму, збройний опір окупації 
Донбасу та дипломатичний процес 
мирного врегулювання – це, зокре-
ма, саме ті питання, що стосують-
ся прямої компетенції Президента 
України.

Безпека 

Сферою повноважень та впли-
ву президента є Служба безпеки 
України. Він вносить до Верховної 
Ради подання про призначення на 

посаду та звільнення з посади го-
лови СБУ, одноосібно призначає 
на інші ключові посади в Службі. 
Глава держави також очолює Раду 
національної безпеки та оборо-
ни. Рада координує і контролює 
діяльність структур виконавчої 
влади у сфері державної безпеки 
та оборони. Крім глави держави, 
до складу РНБО входять керівники 
всіх силових відомств та деякі інші 
високопосадовці. 

Найбільш  охоче нинішні канди-
дати роздають обіцянки соціально-
економічного характеру: стосов-
но розміру комунальних тарифів, 
податків, пенсій, зарплат тощо. 

Насправді президент не має 
прямого впливу на економічні 
та соціальні питання – це 
компетенція уряду. Варто 
пам'ятати, що кандидатуру прем'єра 
визначає коаліція у Верховній Раді, 
а президент лише вносить її на за-
твердження парламентом. Інших 
членів Кабміну та керівників цен-

тральних органів виконавчої влади 
так само затверджує парламент за 
поданням. 

Втім, глава держави таки має 
низку інструментів непрямого 
впливу. 

1. Президент  є суб'єктом 
законодавчої ініціативи. Тобто, він 
може готувати і подавати на роз-
гляд Верховної Ради законопроек-
ти. Звичайно, для реалізації своїх 
законодавчих ідей президент має 

заручитися підтримкою більшості 
народних депутатів. 

2. Право вето на ухвалені парла-
ментом закони. Його глава держа-
ви застосовує тоді, коли вважає, що 
документ суперечить Конституції, 
порушує міжнародні зобов'язання 
України чи її закони.  Подолати 
вето президента парламент може 
лише 300-ми голосами, що на 
практиці досить важко.

3. Президент  може зупиняти 
дію актів Кабінету міністрів, якщо 
бачить в них ознаки порушення 

прав чи свобод громадян. При цьо-
му голова держави повинен звер-
нутися до Конституційного суду, 
який і ухвалює остаточне рішення 
стосовно постанови чи розпоряд-
ження уряду. 

4. Призначення голів місцевих 
державних адміністрацій, які діють 
лише в рамках політик, визначених 
урядом і парламентом, зебезпечую-
чи їх реалізацію в регіонах. 

Вплив на інші державні 
інституції

5. Президент може ухвалювати 
рішення про припинення повнова-
жень Верховної Ради та призначен-
ня дострокових виборів. 

6.  Президент  подає на призна-
чення Верховною Радою кандида-
тури голови Національного банку, 
призначає на посади та звільняє 
половину складу Національної 
ради України з питань телебачен-
ня і радіомовлення; призначає  
третину складу Конституційного 
суду України;  подає до Верховної 
Ради подання про призначення 
на посаду та звільнення членів 
Центральної виборчої комісії, вра-
ховуючи при цьому пропозиції де-
путатських фракцій і груп. 

З іншого боку, безперечно важ-
ливою є позиція і думка кандида-
та щодо всіх сфер, які хвилюють 
суспільство. 

В окремих випадках канди-
дат може висловлювати лише 
позицію, оскільки його обіцянки 
в тій чи іншій сфері недоречні 
через нереальність або висо-
ку проблемність їх виконання. 
У інших випадках можуть бути 
озвучені конкретні плани, які кан-
дидат прагне і може реалізувати у 
разі обрання президентом. 

Виборець повинен розрізняти ці 
два варіанти, грунтуючись на до-
брому знанні повноважень та мож-
ливостей президента України.

project.liga.net

 

ЦВК зареєструвала по-
над 2 тисячі міжнародних 

спостерігачів

25 березня ЦВК зареєструвала 
65 офіційних міжнародних 
спостерігачів від Світового Кон-
гресу Українців.

Таким чином, на виборах Пре-
зидента в Україні працюватимуть 
2 020 офіційних спостерігачів від 
15 міжнародних організацій та 16 
іноземних держав. Це рекордна 
кількість за всі роки незалежності.

Також ЦВК передала 420 тис. 
342 бюлетені на 101 закордонну 
виборчу дільницю.

uatv.ua

Унікальний виборчий 
бюлетень

Державне підприємство 
«Поліграфічний комбінат 
«Україна»  з 8 березня цілодобово 

друкує виборчі бюлетені. Друк 
усіх бюлетенів завершився 24 
березня. Для виготовлення усіх 
бюлетенів необхідно було більш 
як 434 тонни паперу. На друк 
бюлетенів витрачено 165 млн 
587 тис. 213 грн, а вартість од-
ного бюлетеня коштує 4 грн. 26 
коп. Бюлетень для президентсь-
ких виборів 2019 року в Україні 
є найбільшим за всю історію 
виборів. У ЦВК підрахували, 
якщо викласти один за одним всі 
бюлетені, то їх довжина складе 24 
тис. 354 км - відстань від Києва 
до столиці Уругваю. А площина, 
яку зможе покрити продукція, до-
сягне 5 кв. км - як 70 футбольних 
полів.

 
Національний екзит-пол 

Національний екзит-пол буде 
проведено на 400 виборчих 
дільницях, о 14:00 буде представ-

лено поточний звіт про перебіг 
опитування, а о 20:00 будуть 
оприлюднені результати опиту-
вання станом на 18:00.

В рамках «Національного ек-
зит-полу» остаточні результати 
першого туру виборів президента 
України, які відбудуться 31 берез-
ня, оприлюднять о 23:00.

«Польовий» етап дослідження 
здійснюватимуть дві українські 
соціологічні компанії – Київський 
міжнародний інститут соціології 
та Український центр економічних 
і політичних досліджень імені 
Олександра Разумкова.

Вибірка буде двоетапною. Зо-
крема, на першому етапі у кожній 
області обирається кількість 
дільниць у відповідності до 
відсотку виборців у цій області. 
Самі дільниці обиратимуться 
у випадковий спосіб. На дру-
гому етапі опитуються виборці 
на виході з виборчих дільниць. 
Результати декілька разів 
на день передаватимуться в 
центральні офіси соціологічних 
компаній. Результати опиту-
вання будуть представлені в 
загальнонаціональному масштабі 
та в розрізі чотирьох регіонів 
– Західний, Центральний, 
Південний та Східний.

Опитування буде проведено 
на 400 виборчих дільницях (по 
200 для кожної соціологічної 
компанії). Опитати планується 
близько 17 тис. респондентів. 
На кожній виборчій дільниці 
працюватиме 2-3 особи, а усьо-
го буде задіяно близько 1 тис. 
інтерв’юерів.

Національний екзит-пол про-
водиться з 1998 року і цього року 
стане вже 15-м екзит-полом.

Громадянська мережа 
ОПОРА здійснюватиме 

паралельний підрахунок 
голосів

1,5 тис. спостерігачів ОПОРИ 
відстежуватимуть весь процес го-
лосування, процедуру підрахунку 
голосів та фіксуватимуть 
фактичні дані з протоколів ви-
борчих комісій, результатам яких 
довірятимуть. 

«На відміну від екзит-полу, па-
ралельний підрахунок голосів не 

здійснюється на основі опитуван-
ня. Ми не спілкуємося з виборця-
ми», - заявляє голова правління 
мережі ОПОРА Ольга Айвазовсь-
ка. За її словами, спостерігачі 
ОПОРИ стежать за дотриман-
ням всіх виборчих процедур, а 

також здійснюють паралельний 
підрахунок явки виборців на 
дільниці. 

Спостерігачі мережі будуть 
присутні на виборчих дільницях, 
починаючи з часу проведен-
ня ранкових засідань виборчих 
комісій, - з 7,15. Вони мають 
відстежити, чи були опломбовані 
сейфи, чи дійсно печатки та ви-
борча документація зберігалися 
у сейфах, чи не було викрадено 
виборчі бюлетені, чи складе-
но протоколи ранкових засідань 
виборчих комісій. Впродовж 
дня спостерігачі фіксуватимуть 
усі можливі порушення: фото-
графування бюлетенів, видачу 
бюлетенів особам, які не мають 

на це права або не мали належних 
документів. Водночас, до дня го-
лосування й у день виборів ОПО-
РА не оприлюднюватиме перелік 
виборчих дільниць, на яких пра-
цюватимуть її спостерігачі.

УНІАН
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Встановлено розміри та 
порядок виплати що-

річної разової грошової 
допомоги до 5 травня 

у 2019 році
Кабінет Міністрів України 

прийняв постанову «Деякі питан-
ня виплати у 2019 році разової 
грошової допомоги, передбаченої 
законами України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соці-
ального захисту» і «Про жертви 
нацистських переслідувань».

Ухваленим документом вста-
новлюються розміри та порядок 
виплати щорічної разової грошо-
вої допомоги до 5 травня учасни-
кам бойових дій, постраждалим 
учасникам Революції Гідності, 
особам з інвалідністю внаслідок 
війни, учасникам війни, особам, 
які мають особливі заслуги пе-
ред Батьківщиною, та особам, на 
яких поширюється чинність Зако-
ну України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального за-
хисту», а також жертвам нацист-
ських переслідувань.

Отже, згідно з прийнятим Уря-
дом рішенням виплату щорічної 
разової грошової допомоги до 5 
травня у 2019 році передбачено у 
таких розмірах:

1) особам з інвалідністю внас-
лідок війни та колишнім малоліт-
нім (яким на момент ув’язнення 
не виповнилося 14 років) в’язням 
концентраційних таборів, гетто 
та інших місць примусового три-
мання, визнаним особами з інва-
лідністю внаслідок загального за-
хворювання, трудового каліцтва 
та з інших причин:

I групи – 3 850 гривень;
II групи – 3 400 гривень;
III групи – 2 950 гривень;
2) учасникам бойових дій, по-

страждалим учасникам Революції 
Гідності та колишнім неповноліт-
нім (яким на момент ув’язнення 
не виповнилося 18 років) в’язням 
концентраційних таборів, гетто, 
інших місць примусового три-
мання, а також дітям, які наро-
дилися у зазначених місцях при-
мусового тримання їхніх батьків, 
–  1 295 гривень;

3) особам, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, –    
3 850 гривень;

4) членам сімей загиблих і дру-
жинам (чоловікам) померлих осіб 
з інвалідністю внаслідок війни, 
дружинам (чоловікам) померлих 
учасників бойових дій, учасників 
війни та жертв нацистських пе-
реслідувань, визнаних за життя 
особами з інвалідністю внаслідок 
загального захворювання, трудо-
вого каліцтва та з інших причин, 
які не одружилися вдруге, – 840 
гривень;

5) учасникам війни та колиш-
нім в’язням концентраційних та-
борів, гетто, інших місць приму-
сового тримання, особам, які були 
насильно вивезені на примусові 
роботи, дітям партизанів, підпіль-

ників, інших учасників боротьби 
з націонал-соціалістським режи-
мом у тилу ворога – 530 гривень.

За інформацією Міністерства 
соціальної політики України.

loga.gov.ua

Багатодітним сім’ям з 1 
квітня виплачуватимуть 

додаткову допомогу
З 1 квітня багатодітним сім’ям 

виплачуватимуть додаткову допо-
могу. Відповідне рішення ухва-
лив 13 березня Кабінет міністрів 
України.

Як пояснив міністр соціаль-
ної політики Андрій Рева, кожна 
сім’я отримає щомісячну допо-
могу на третю і наступних дітей 
до 6 років у розмірі прожиткового 
мінімуму.

«Розмір виплати з 1 квітня 
2019 року 1626 гривень на місяць 

на одну дитину. З 1 липня 2019 
року – 1699 гривень на дитину, з 
1 грудня 2019 року – 1779 гривень 
на місяць», – зазначив Рева.

За даними Міністерства со-
ціальної політики, станом на                
1 лютого в Україні всього прожи-
ває 333 187 багатодітних сімей та        
1 151 280 у них дітей.

radiosvoboda.org

З 1 квітня програма 
«Доступні ліки» 

працюватиме по-новому
27 лютого 2019 року Уряд 

прийняв постанову, яка з 1 квіт-
ня 2019 року запроваджує новий 

порядок відшкодування коштів 
за виписані Національною служ-
бою здоров’я України аптекам в 
закладах охорони здоров’я лікар-
ські засоби. Уже у березні НСЗУ 
розпочне підписувати договори з 
аптеками по всій країні, а з квітня 
адмініструватиме програму «До-
ступні ліки».

Також затверджено Порядок 
укладання, зміни та припинення 
договору про реімбурсацію і ти-
пову форму договору про реім-
бурсацію. Планується, що весь 
документообіг по цій програмі 
з квітня здійснюватиметься че-
рез електронну систему охорони 
здоров’я, запрацює електронний 
рецепт і НСЗУ почне оплату апте-
кам за програмою.

Очікується, що перехід про-
грами «Доступні ліки» до НСЗУ 
дозволить пацієнтам отримува-
ти ліки за рецептом у будь-якій 

аптеці в Україні, яка має договір 
з НСЗУ, незалежно від місця, де 
рецепт було видано. Відтак, Про-
грама стане ще доступнішою для 
пацієнтів. Крім того, з квітня ліки 
за урядовою програмою реімбур-
сації «Доступні ліки» можна буде 
отримати тільки за електронним 
рецептом, виписаним сімейними 
лікарями, терапевтами та педіа-
трами через електронну систему 
охорони здоров’я. До цього часу в 
аптеках-учасницях програми буде 
встановлене спеціальне програм-
не забезпечення і вони підпишуть 
договори з Національною служ-
бою здоров’я України.

Також прийнято рішення про 
внесення змін у ряд актів Кабіне-
ту Міністрів у частині спрощення 
порядку укладання договорів на 
медичне обслуговування населен-
ня за програмою медичних гаран-
тій. Зокрема скорочується список 
електронних документів, що по-
даються до НСЗУ, зменшується 
кількість додатків, запроваджу-
ється попередня оплата спеціалі-
зованої медичної допомоги, зне-
особлюються дані, які публікує 
на своєму сайті НСЗУ тощо.

Довідково. Програма «До-
ступні ліки» розпочалась 1 квіт-
ня 2017 року і триває майже два 
роки. За час роботи програми в 
межах програми виписано понад 
33 млн рецептів на понад 1,7 млрд 
грн. У 2019 році кількість рецеп-
тів виросла на 6 мільйонів. Зараз 
вже кожна третя аптека (всього 
6000) увійшла в програму (дані 
МОЗ).

Аналітичний центр АМУ

Коли пенсіонери отри-
мають другу частину 
одноразової доплати
Друга частина одноразової до-

плати до пенсії у розмірі надійде 
у квітні. Загалом ця доплата ста-
новить 2410 гривень, однак про-
водиться двома рівнями. Першу 
частину пенсіонери отримали у 
березні.

Як запевнила заступник голо-
ви правління Пенсійного фонду 
України Ірина Ковпашко, з квітня  
вони почнуть пенсіонерам нада-
вати другу частину одноразової 
виплати, передає Укрінформ.

За її словами, одноразова доп-
лата до пенсії загалом становить 
2410,17 гривень, але її розділи-
ли на дві рівні частини по 1205 
гривень – одну вже виплатили у 
березні. Ця сума – це фактично 
ті кошти, які українцям не за-
платили у 2015-2016 роках, коли 
було зупинено індексацію пенсії.  
Гроші, а саме 4,4 мільярда гри-
вень, Пенсійний фонд отримав із 
надходжень до бюджету грошей 
від розмитнення автомобілей на 
"єврономерах".

Водночас Ковпашко зауважи-
ла, що ці гроші виплачують пен-
сіонерам:

– які отримують пенсії, при-
значені згідно з законом України 
"Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування";

– які мають повний страхо-
вий стаж (35 років для чоловіків,                              
30-ть – для жінок, а для пенсій, 
призначених до 1 жовтня 2011 
року, 25 років – чоловіки, 20 років 
– жінки);

– у яких розмір пенсії не пере-
вищує суми 1669,20 гривень, або 
40% від мінімальної заробітної 
плати у 4173 гривень.

"Окрім того, хочу звернути 
увагу, що виписано чітко в поста-
нові, що ця одноразова виплата 
абсолютно ніяк не вплине на до-
хід пенсіонерів, які отримують 
певні пільги, маючи відповідний 
статус. І вона не вплине на тих, 
хто отримує субсидії", – підкрес-
лила керівниця Пенсійного фон-
ду.

Також вона нагадала, що пе-
рерахунок пенсій проведено 10,2 
мільйонам громадян України. 
Відтак, 8,97 мільйона пенсіонерів 
тепер мають підвищені пенсії.

З 1 березня Кабінет міністрів 
розпочав перерахунок розміру 
пенсій, враховуючи рівень серед-
ньої зарплати та інфляції. Такий 
перерахунок зробили вперше за 
останні 5 років. Загалом такі ви-
плати мали зрости на 17-18% у 
всіх, хто їх отримує. Мінімальні ж 
пенсії мають перерахувати у зв'яз-
ку зі збільшенням прожиткового 
мінімуму. У 2019 році відбудеть-
ся це двічі – з 1 липня (з 1 497 до 
1 564 гривень) і з 1 грудня (з 1 564 
до 1 638 гривень). 

24tv.ua

Про проведення 
спільної оператив-
но-профілактичної 

операції 
«МІГРАНТ»

 
Інформуємо, що з 1 

березня 2019 року по 31 
травня 2019 року на тери-
торії України проводяться 
цільові профілактичні за-
ходи з нагляду та контр-
олю за виконанням зако-
нодавства в міграційній 
сфері під умовною назвою 
«Мігрант» з метою вияв-
лення та запобігання по-
рушень законодавства про 
правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства, 
посиленню контролю за 
перебуванням на території 
України іноземних грома-
дян, а також з метою за-
побігання та протидії не-
легальній міграції, іншим 

порушенням законодав-
ства України в міграційній 
сфері.

* * *
Щодо використан-
ня паспортів та ID 
карток при голо-
суванні на Прези-
дентських виборах

 
Інформуємо, щодо 

роз’яснення ЦВК, яке 
вказує, що відмова вибор-
цю, включеному до спис-
ку виборців на виборчій 
дільниці, в реалізації його 
права голосу на виборах 
та відповідно у видачі ви-
борчого бюлетеня з під-
став відсутності у паспорті 
такого виборця у вигляді 
паспортної книжечки фо-
токартки, яка вклеюється 
при досягненні особою 
25-та 45-річного віку, або 
розбіжностей у виборчій 

адресі виборця в списку 
виборців та паспорті гро-
мадянина України у вигля-
ді паспортної книжечки, 
пов’язаних із переймену-
ванням населеного пункту, 
вулиці, зміною нумерації 
будинку, або з підстав від-
сутності відомостей щодо 
реєстрації місця прожи-
вання в паспорті грома-
дянина України у вигляді 
картки не допускається!

Наголошуємо на відсут-
ності необхідності надан-
ня будь-яких довідок або 
витягів разом із паспортом 
громадянина України у 
формі картки для встанов-
лення особи!

Л. ЄВДОКИМОВА, 
начальник 

Новоайдарського РВ 
УДМС України в 

Луганській області.

 
В умовах законодавчих змін, за-

лишення за прокуратурою  функції 
представництва інтересів держави 
в суді, закріплене в статті 131-1 Ос-
новного закону України, свідчить 
про  наявну потребу в своєчасному 
та  ефективному захисті  інтересів  
суспільства  та держави і вимагає від 
органів прокуратури впровадження 
дієвих механізмів виконання цього 
конституційного обов’язку.

Реалізуючи функцію представ-
ництва, Сєвєродонецькою місцевою 
прокуратурою зроблено черговий крок у 
напрямку відновлення законності та захи-
сту інтересів держави у сфері земельних 
відносин.

Підставою для подання позовної за-
яви прокурором стало істотне порушення 
TОB «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УРО-
ЖАЙ» умов договору оренди земельної 
ділянки, укладеного між Новоайдарською 
селищною радою Луганської області та 
Товариством з обмеженою відповідальні-
стю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УРО-
ЖАЙ», а саме – систематична несплата 
орендної плати за землю. Борг відповідача 
склав понад 252 тис. грн., що є суттєвим 

обмеженням бюджетних надходжень, яке 
в свою чергу підриває засади бюджетного 
процесу щодо наповнення місцевого бю-
джету та призводить до порушення еконо-
мічних інтересів держави.

Прокуратура відстояла свою позицію в 
суді. За результатами розгляду справи Гос-
подарський суд Луганської області ухвалив 
рішення, яким задоволено вимоги проку-
рора. У комунальну власність повернуто  
земельну ділянку площею 3,0632 га земель 
промисловості вартістю 3,6 млн. гривень.

Н. ПЕРОВА, прокурор Новоайдар-
ського відділу Сєвєродонецької 

місцевої прокуратури, 
молодший радник юстиції.
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ДП «Старобільське лісомисливське господарство», с. Запорізьке 
Старобільського району пропонує основні види товарної продукції:

1) Штахетник, висота 0,4-1,2 м – 89.32 грн/м2; 2) Стовпчики дубо-
ві для огорожі 8x8 см, довжина 2 м (брус 4-х кантний) – 84.7 грн; 3) 
Стовпчики дубові для огорожі, довжина 2 м (брус 2-х кантний) – 61.6 
грн; 4) Стіл польовий, довжина 2,2 м – 770 грн.; 5) Лавка садова зі 
спинкою, довжина 2,2 м – 739.2 грн.; 6) Лавка без спинки, довжина 2,2 
м – 418 грн.; 7) Туалет: одномісний – 2200 грн., двомісний – 3190 грн.; 
8) Душ, 1x1,2 м – 2310 грн.; 9) Драбина, 3,0 м – 330 грн.; 10) Драбина, 
4,5 м – 440 грн.; 

11) Драбина, 6,0 м – 600 грн.; 12) Ручки для лопат – 22 грн.; 13) 
Ручки для сапок – 16.5 грн.; 14) Будка для собаки, довжина 0,6 м – 330 
грн.; 15) Будка для собаки, довжина 1 м – 550 грн.; 16) Труна – 565.1 
грн.; 17) Хрест – 130.9 грн.; 18) Рамки для вуликів (заготовка) – 5 грн.; 
19) Рамки для вуликів у сборі – 6.5 грн.; 20) Брус 2-кантний, хв. порід, 
довжина 2,0 м – 2200 грн/м2; 

21) Хлібний лоток – ціна договірна; 22) Двері для сараїв – ціна 
договірна; 23) Ящики овочеві (сирні) – ціна договірна; 24) Дошка не-
обрізна хвойна товщина 25 мм с >, довжина 4-6,5 м, 2 ґатунок – від 
1818 грн.; 25) Дошка обрізна хвойна товщина 25 мм £ ^, довжина 4-6,5 
м, 2 ґатунок – від 3049.2 грн.; 26) Рейка хвойна (40x40; 50x50 та ін.) 
довжина 4-6,5 м, 2 ґатунок – 3679.2 грн/м3; 27) Брус хвойний (50x100; 
60x120; 70x140 та ін.) довжина 4-6,5 м, 2 ґатунок – від 4027.2 грн/м3.; 
28) Дошка дубова обрізна 25 мм і >, 1 ґатунок - довжина 2,0-3,75 м 
– від 4107.6 грн/м3; 29) Дрова для населення твердих порід довжина 
1 м: з лісу – 576 грн/м3, з двору лісництва – 836.4 грн/м3.; 30) Дрова 
для населення хвойних порід довжина 1 м: з лісу – 472 грн/м3, з двору 
лісництва – 702 грн/м3; 31) Жердини хвойні – 633.6 грн/м3; 32) Підто-
варник хвойний Ф, 6-13 см – 750 грн/м3.

Навантаження та транспортування лісової продукції до споживача, 
сплачується додатково. Звертатися за телефонами: 066-955-93-97; 
050-475-33-25.

 Директор ДП «Старобільське ЛМГ» В. ЯНЧЕНКО.

Дешевая рыбка полезнее красной
Все наслышаны о том, насколько полезны семга, 

форель, лосось. Но это верно только в случае, если 
рыба выросла на воле. Рыба же, которая выращива-
ется в специальных бассейнах и питается комбикор-
мом, практически никакой пользы не несет. Совсем 
недавно эксперты выявили сорт бюджетной и доступ-
ной рыбы, которая тоже ни в чем не уступает элитным 
сортам. Речь идет о мойве. Она является хорошим 
источником омега-3 жирных кислот.

Рыба мойва знакома людям очень давно. В совет-
ские времена в рыбных магазинах красовались плака-
ты с ее изображением и подписью - «Мойва — цари-
ца морей!» Ее покупают и для себя, и для домашних 
питомцев. Эта рыба богата белком: в ней содержится 
20-25% легкоусвояемого белка. Как и все виды рыбы, 
которые обитают в холодных водах Атлантического и 
Северного Ледовитого океанов, мойва богата поли-
ненасыщенными жирными кислотами омега-3 и оме-
га-6. С точки зрения физиологии, этот 
жир ей нужен чтобы греться, поэтому 
в осенний период она более жирная.

Мойва ценна наличием в ней 
огромного количества витаминов 
группы А и D. Витамина В12 в ней 
больше, чем в обычном мясе. Содер-
жащиеся в мойве микроэлементы де-
лают ее особенно полезной. Также в 
ее состав входят йод, селен и фосфор. 
Селен участвует в формировании на-
ших костей и волос. Без фосфора про-
исходит разрушение костной ткани.

Чтобы мойва приносила пользу, 
покупать ее нужно сырой или в за-
мороженном виде. Размораживать ее 
нужно естественным путем, а не в 
микроволновке. Копченая мойва — 
практически бесполезна с точки зре-
ния витаминов. Специалисты катего-
рически против того, чтобы мойву жарить. При таком 
приготовлении убиваются практически все полезные 
свойства этой рыбы.

Самая полезная - это отварная рыба или рыба, при-
готовленная на пару. Также можно запечь мойву.

lenta.ua

Специи для улучшения 
обмена веществ

1. Куркума обладает хорошим антибактериаль-
ным свойством, очищает кровь, стимулируя образова-
ние новых клеток крови, усиливая желчевыделение. 
Кстати, на международной антиейдж конференции в 
Лондоне из 20 научных докладов 7 были посвящены 
куркуме.

2. Имбирь. Терапевтическое действие у имбиря — 
ветрогонное, потогонное, он применяется как аналь-
гетик, есть также отхаркивающее и противорвотное 
действие.

3. Перец увеличивает скорость метаболизма, 
оказывает общеукрепляющее, отхаркивающее, ветро-
гонное и глистогонное действие. Черный и красный 
перец влияют на микроциркуляцию, также есть и 
антибактериальное свойство. Кстати, жители восточ-
ных стран, в пище которых много перца, практически 
не имеют проблем с лишним весом и пищевых отрав-
лений.

4. Розмарин. Слишком злоупотреблять им не нуж-
но, так как это одна из самых сильных пряностей. Но 
польза колоссальная! Тут и желчегонное действие, 
антисептическое, спазмолитическое, тонизирующее 
свойство. Иногда он применяется даже как антиде-
прессант! И очень помогает при пищеварении.

5. Корица. Ее острый сладкий вкус способен 
уменьшать аппетит и создает ощущение, будто вы до-
бавили сахар. Можно использовать при добавлении в 
чай, кофе, десерты, даже  в кефир.

tsn.ua

Курячі яйця нормалізують 
артеріальний тиск

За словами експертів, яйця допоможуть людині зни-
зити артеріальний тиск і скинути зайву вагу, оскільки 
містять велику кількість білка і поживних речовин. 
Особливо корисно вживати цей продукт вранці. З’їде-
не після пробудження яйце наситить організм і надов-
го вгамує голод. В результаті люди тривалий час не 
будуть відчувати почуття голоду і стануть споживати 
менше калорій протягом дня. Все це позитивно ві-
діб’ється на їхньому здоров’і і зовнішньому вигляді. 
Яйця є відмінним продуктом для спортсменів, оскіль-
ки містять багато білків — будівельних матеріалів на-

шого організму. Вчені рекомендують ввести в щоден-
ний раціон цей продукт гіпертонікам, які страждають 
від ожиріння і займаються в тренажерних залах. Яйця 
допоможуть схуднути, нормалізують роботи серце-
во-судинної системи і зроблять людину здоровішою. 
Вони включають в себе не тільки ферменти, але також 
вітаміни і мінерали. Яйця засвоюються організмом 
дуже добре і поживні речовини в них при термічній 
обробці практично не руйнуються.

zdorovia.com.ua

Генетические особенности, 
передающиеся детям от отцов

Цвет глаз. Чаще всего, если один из родителей об-
ладатель доминантного признака (карие или черные 
глаза), а второй — рецессивного (голубые, серые или 
зеленые глаза), то у ребенка будут темные глаза. Но 
иногда бывают исключения — если у папы светлые 
глаза, а у мамы темные, то велика вероятность, что 

малыш тоже станет обладателем светлого цвета глаз.
Вес. Если отец склонен к полноте, то с большой ве-

роятностью эта склонность передастся к ребенку, осо-
бенно к девочке.

Волосы. Цвет волос, густота и структура волос чаще 
всего передаются именно от папы. Особенно, если отец 
склонен к алопеции (выпадение волос) или ранней се-
дине, то эту особенность унаследует и ребенок.

Зубы. Форма зубов, их здоровье, щербинки и подо-
бное передается генетически, но благодаря современ-
ной медицине все нежелательные особенности можно 
легко исправить.

Ямочки на щеках. Если у папы есть четко выра-
женные ямочки на щеках, то с огромной вероятностью 
они будут и у ребенка.

interesno.cc

 Первая помощь: пищевые 
продукты вместо аптечки 

Время от времени в жизни большинства из нас 
происходят ситуации, которые требуют срочного при-
менения медикаментов. Тем не менее не всегда есть 
возможность побежать в ближайшую аптеку. Что же 
делать? К счастью, в каждом доме есть продукты, ко-
торые с успехом можно использовать в качестве ле-
карственных средств.

От лихорадки. В случае лихорадки можно при-
готовить следующую смесь: возьмите 250 мл воды 
и столько же молока, добавьте немного сахара или 
меда, и 1 чайную ложку кардамона. Пейте напиток 
медленно, он поможет снизить температуру.

Тяжесть в желудке. Возьмите кусочек имбиря, 
окуните его в мед, после чего съешьте, тщательно 
разжевав. Желудку должно стать заметно лучше. 

Диарея. Смешайте полстакана натурального йо-
гурта с таким же количеством воды. Добавьте щепот-
ку имбиря и немного мускатного ореха.

Головная боль. Выпейте стакан теплой воды с 2 
чайными ложками семени льна. Также от головной 
боли помогают такие домашние лекарства, как мят-
ный или ромашковый чаи.

Насморк и простуда. Добавьте одну чайную 
ложку корицы и половину чайной ложки имбиря на 
пол-литра воды. Варить смесь следует в течение 10 
минут. Когда будет готово, добавьте немного меда и 
пейте каждые три часа. 

Еще одно замечательное средство – малиновый 
чай с лимоном. Этот напиток вызывает активное по-
тоотделение, выводит токсины из организма и про-
сто согревает. Малину желательно брать свежую, но 
на крайний случай можно также использовать ма-
линовое варенье, ягоду в тертом виде или пакетик                        
малинового чая.

Как легко перейти на летнее время: советы
1. Ложитесь спать ежедневно на 15 минут раньше, чем накануне.
2. Обеспечьте себе условия для засыпания: проветрите помещение, 

засыпайте в тишине и темноте, не пользуйтесь гаджетами перед сном.
3. Идеальная температура для сна – не более 18-20 градусов по 

Цельсию.
4. Не стимулируйте организм перед сном крепким чаем, кофе или 

алкогольными напитками.
5. Ужинайте не позднее, чем за 2-3 часа перед сном.
6. Устройте себе пешие прогулки на свежем воздухе.
7. Перед переводом часов подготовьте себе завтрак и одежду с вече-

ра, чтобы сэкономить немного времени утром.
8. Включите утром ритмичную музыку, она обеспечит вам бодрый 

подъем и даст положительной энергии на весь рабочий день.
9. Легко прогонит сонливость контрастный душ.

24tv.ua

Переход на летнее время в 2019 году в Украине произойдет в 
последнее воскресенье марта. Украинцы переведут стрелки часов 
на один час вперед. А это значит, что спать будем на час меньше.

Ежегодно украинцы переходят на летнее время в последнее 
воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября. 
Поэтому в этом году часы переведут в ночь с 30 на 31 марта в 3 
утра на один час вперед.

Мед является природным антиоксидантом, который помогает очис-
тить тело от шлаков, содержит так называемый витамин красоты - 
биотин, а также отличается антибактериальными свойствами. Он в 
буквальном смысле придает коже сияния, делает ее чистой и гладкой.

Мед содержит витамин С и витамины практически всей группы В 
(B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9), среди которых фигурирует и фолиевая 
кислота. Кроме того, в состав меда входят такие важные ферменты, 
как диастаза, амилаза, каталаза, фосфатаза. Все вместе эти вещес- 
тва являют собой настоящую витаминную бомбу для повышения                     
иммунитета.

Во время ангины мед действует успокаивающе, словно бы обвола-
кивая больное и воспаленное горло. Благодаря своим антибактериаль-
ным свойствам он также помогает бороться с респираторными инфек-
циями и лечит кашель.

До свидания, токсины! Помимо всего прочего, одним из самых важ-
ных преимуществ меда являются его уникальные детокс-свойства. И, 
пожалуй, стоит согласиться, что регулярное потребление воды с ме-
дом - это один из самых простых и вкусных способов очищать тело 
от токсинов и шлаков. По желанию в напиток можно добавить один 
или два ломтика лимона - тогда его очистительный эффект будет еще 
лучше. 

feelgood.ua

 
 

 
Помимо отличного вкуса и положительного влияния на пи-

щеварение и обмен веществ, такой напиток защитит от раз-
личных заболеваний и укрепит иммунную систему. Кроме того, 
не стоит забывать и о других полезных свойствах меда.
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Вишня – малина.
Баклажаны рекомендует-

ся сажать среди кустовой фасо-
ли, отпугивающей колорадского 
жука. Благоприятно влияет на ба-
клажаны - чабер. 

Для бобов наиболее благопри-
ятные соседи - огурцы. Поэто-
му рекомендуется сажать бобы 
вокруг грядок с огурцами. Бобы 
хорошо сочетаются с горчицей, 
картофелем, редисом, редькой, 
сахарной кукурузой, шпинатом. 
Вкрапление бобов в посадки этих 
растений улучшает питание по-
следних азотом. Душистый бази-
лик, посаженный рядом с бобами, 
уменьшает повреждение их бобо-
вой зерновкой. Другие полезные 
травы для бобов: бурачник, души-
ца, розмарин, тысячелистник. На 
виноград оказывают благоприят-
ное воздействие редис и редька 
масличная. Петрушка оздоравли-
вает виноградники, пораженные 
филлоксерой.

На землянику благоприятно 
влияют: кустовая фасоль, петруш-
ка, шпинат. Чеснок - защищает. 
Петрушка, посаженная в меж-
дурядьях земляники - отпугивает 
слизней. Земляника может соче-
таться с капустой, луком, реди-
сом, редькой, салатом, свеклой, 
чесноком. Из трав на нее хорошо 
действует бурачник (orypeчная 
трава) и шалфей. Мульчирование 
почвы в период образования пло-
дов еловыми и сосновыми иглами  
существенно улучшает вкус зем-
ляники.

Капуста белокочанная в 
качестве соседей предпочита-
ет салат, лук, сельдерей, укроп, 
кустовую фасоль, редис и даже 
картофель. Укроп, посаженный 
между рядами капусты, улучша-
ет ее вкус и отпугивает гусениц 
и тлю. Сельдерей защищает ка-
пусту от земляных блошек и ка-

пустной мухи, но своим запахом 
привлекает капустную белянку, 
а значит, размещать их вместе 
нежелательно. Капуста весьма 
нуждается в защите от разно-   
образных капустных бабочек, от-
кладывающих яйца на ее листьях. 
В междурядье капусты уместно 
высадить бархатцы, настурцию, 
ноготки - они отпугивают тлю, ка-
пустных и морковных мух, беля-
нок. Пастернак привлекает хищ-
ных насекомых, уничтожающих 
гусениц. С капустой брокколи 
совместимы кочанный салат, 
лук сельдерей, свекла. Нежела-
тельны для капусты: помидоры, 
фасоль, морковь.

Картофель хорошо ужива-
ется с баклажанами, капустой, 
кукурузой, луком, шпинатом, 
фасолью, хреном, чесноком и 
мятой. Картофель защищает фа-
соль от брухуса, а фасоль под- 
питывает картофель азотом. 
Вышеперечисленные растения 
выгодно дополняют друг друга, 
так как берут влагу и питатель-
ные вещества из разных гори-
зонтов почвы. При выращивании 
картофеля в смешанной культуре 
с совместимыми растениями он 
меньше болеет и много лет растёт 
на одном месте, при стабильной 
урожайности. Лучшие партнеры 
для картофеля - бобы, кустовая 
фасоль и шпинат. Фасоль, по-
саженная в междурядьях карто-
феля, обогащает почву азотом и 
отпугивает колорадского жука. 
Картофель хорошо сочетается 
с капустой, особенно с цветной 
кольраби, кукурузой, редисом 
и разными видами салата. Бла-
гоприятное влияние на картофель 
оказывает хрен, высаженный 
кустами по картофельному участ-
ку. Колорадского жука отпугива-
ют бархатцы, котовник, кориандр, 
настурция, пижма. Фитонциды 

лука и чеснока быстро уничто-
жают патогенный картофельный 
гриб - фитофтору.

Кукуруза относится к расте-
ниям, требовательным к пита-
нию, поэтому она очень хорошо 
сочетается и с кустовой, и с вью-
щейся фасолью, для которой ку-
куруза является опорой. Кукуруза 
сочетается с бобами, огурцами, 
помидорами, ранним картофелем, 
салатом. 

Лук и морковь защищают 
друг друга от вредителей: мор-
ковь отпугивает луковую муху, а 
лук - морковную муху. Лук соче-
тается с земляникой, кресс-сала-

том, огурцами, редисом, салатом, 
свеклой, помидорами, петруш-
кой. Разместив отдельными ра-
стениями лук и чеснок рядом с 
огурцами, можно защитить их от 
бактериоза. Лук не сочетается с 
бобами, горохом, фасолью. Для 
него неблагоприятно также сосед-
ство шалфея.

Морковь и горох взаимообога-
щают друг друга. Морковь дру-
жит и с помидорами, салатом, ук-
ропом, луком, морковью.

Помидорам помогут яровой 
чеснок и укроп. Помидоры и сами 
помогают другим растениям. Для 
отпугивания бабочек плодожорки 
и защиты от парши груш и яблонь 
садят высокорослые томаты. По-
мидоры выделяют биологически 
активные вещества, которые сти-
мулируют развитие гороха, ка-

пусты, лука, фасоли.
Базилик душистый улучшает 

вкус помидоров. Редька дружит 
с морковью, огурцами, пастер-
наком, помидорами, свеклой, 
тыквой и шпинатом.

Салат отпугивает земляную 
блошку от редиса, редьки, ка-
пусты.

Редис, посаженный между 
кустовой фасолью, будет крупнее, 
и вкуснее. Этому способствуют, 
так же настурция и кресс-салат.

Петрушка прогоняет мура-
вьёв, а также, она оздоравливает 
виноградники, пораженные фил-
локсерой.

Фасоль совместима с ка-
пустой, огурцами, сахарной све-
клой. Фасолью полезно обсажи-
вать другие культуры, так как она 
помогает избавиться от лугового 
мотылька.

Чеснок защищает астры, гвоз-
дики, гладиолусы, розы от мучни-
стой росы, черной ножки, черной 
пятнистости и фузариоза, снижа-
ет заболеваемость гвоздики серой 
гнилью.

Несовместимые 
растения

Не рекомендуется сажать бобы 
(фасоль, горох, сою) с луком и 
чесноком. Также на бобы плохо 
действует соседство бархатцев и 
полыни горькой. Виноград не-
совместим с капустой, которая 

является врагом винограду. Го-
рох несовместим с брюквой, фа-
солью, томатом. Горох и фасоль 
конфликтуют с луком и чесноком. 
Неблагоприятны сочетания го-
роха со всеми видами лука, по-
мидорами, чесноком, брюквой, 
фасолью. Плохо влияет на горох  
полынь горькая.

Капуста - несовместима с по-
мидорами, морковью. 

Картофель угнетают: вишня, 
яблоня, малина, рябина, подсол-
нечник. Картошка не терпит огур-
цы, помидоры и тыкву. Не реко-
мендуется сажать с сельдереем.

Плохие соседи для кукурузы 
- свекла столовая и сельдерей.

Смородину и крыжовник 
нельзя сажать рядом (повреж-
дение крыжовниковой огне-
вкой).

Малина и земляника - если 
они рядом, это способствует 
размножению землянично-ма-
линного долгоносика.

Облепиха, земляника и 
пасленовые - если они рядом, 
это способствует развитию 
одинаковых болезней.

Огурцы подавляются по-
мидорами. Персик угнетает 
вишню, грушу и яблоню. Их 
надо сажать подальше друг от 

друга.
Петрушка угнетает огурец, 

кочанный салат.
Помидор, укроп и фасоль 

несовместимы с капустой. Поми-
доры агрессивны по отношению к 
винограду.

Томаты - огурец, репа, горох, 
свекла, петрушка, яблоня, красная 
капуста. Помидоры угнетаются 
картофелем и репой. Салат не-
совместим с горчицей листовой. 
Свёкла плохо уживается с карто-
фелем, шпинатом, кукурузой.

Тополь очень агрессивен - в 
его парах задыхаются многие 
культурные растения (яблоня, 
кукуруза). Фасоль - подавляется 
луком-шалотом.

Фенхель угнетает практически 
все культурные растения. Орех не 
имеет совместимых культур.

 
 

Редис. Эта культура по праву 
считается первенцем весны. Се-
мена начинают прорастать при 
температуре 2-4°С. Перед посе-
вом их следует на сутки намочить, 
чтобы они набухли, — это уско-
рит всхожесть. Всходы выдер-
живают понижение температуры 
до –2...–3 °С, взрослые растения 
выносят кратковременные замо-
розки до –5...–6 °С. Оптимальная 
температура в период нарастания 
корнеплодов 16-20°С.

Укроп. Из-за высокого содер-
жания эфирных масел семена 
укропа прорастают медленно. 
За 2–3 суток до посева их нужно 
намочить в воде, меняя ее каж-
дые 6-8 часов, затем высушить 
до сыпучести либо проращивать 

во влажном песке. Намачивание 
ускоряет появление всходов на 
8–10 дней. 

Шпинат. Молодые растения 
шпината могут выдерживать за-
морозки до –6°С. Оптимальная 
температура для роста и развития 
15-18°С. Лучшие предшествен-

ники шпината — огурец, томат, 
зеленные культуры. Перед посе-
вом семена намачивают в воде в 
течение 1—2 суток, меняя ее не-
сколько раз.

Лук. Свежие семена лука (чер-
нушку), предварительно страти-
фицированные (или замоченные 
в растворе стимулятора) и просу-
шенные до сыпучести высевают 
рядами (через 15-20 см). Глубина 
заделки семян 1-1,5 см. Чтобы 
улучшить условия проращивания, 
всходы мульчируют небольшим 
слоем перегноя. Первое прорежи-
вание проводят после появления 
всходов, оставляя сеянцы на рас-
стоянии 2-3 см друг от друга, вто-
рое — через 20–25 дней, оставляя 
3-4 см между ростками. 

Салат. Сеянцы салата перено-
сят заморозки до –1…–6°С. Эта 
культура любит свет и влагу, при 
недостатке света и в жаркую по-
году быстро образует цветоносы, 
кроме того, при высокой темпе-
ратуре и снижении влажности 
воздуха и почвы усиливается го-
речь листьев. Семена обрабатыва-
ют марганцово-кислым калием, 
подсушивают и высевают либо 
хранят во влажном состоянии 
до наклевывания, затем смеши-
вают с прокаленным песком 1:5 
и высевают в подготовленные 
гряды. Глубина заделки не более 
1 см. Землю слегка уплотняют и                       

осторожно поливают. 
Кресс-салат — самое скоро-

спелое растение (вегетационный 
период до технической спелости 
25–30 дней). Лучшие предше-
ственники — томаты, огурец, 
лук, корнеплоды, укроп. Хорошо 
переносит влажные и тенистые 
места. Сильное загущение расте-
ний, недостаточная влажность по-
чвы приводят к тому, что листья 
быстро грубеют, появляются 
стрелки. Подсевая кресс-салат 
через каждые 10–20 дней, можно 
добиться конвейерного поступле-
ния свежей зелени на протяжении 
всего года.

5 ошибок при 
выращивании рассады

Слишком ранний посев се-
мян на рассаду. В среднем рас-
сада томатов готова к посадке в 
открытый грунт через 50-60 дней 
после посева, перца и баклажа-
нов – 60-70 дней, огурцов и дру-
гих тыквенных – 20-30 дней. Если 
вы посеяли семена слишком рано, 
то растения дольше останутся в 
помещении и неминуемо начнут 
вытягиваться.

Загущенный посев. Вовремя  

делайте прореживание и пикиров-
ку сеянцев.

Неправильный температур-
ный режим. В целом до появле-
ния всходов температура может 
быть в пределах 23-24°C, но за-
тем стоит ее понизить до 14-16°C, 
чтобы растение начало полно-
ценно развиваться. Через 10 дней 
комфортная температура может 
быть чуть выше – до 21°C. Также 
учитывайте теплолюбивость ра-
стений. Холодостойким культурам 
(капуста) достаточно 13-15°C, те-
плолюбивым (томат, перец, бакла-
жан, тыквенные) – не ниже 18°C.

Нехватка солнечного осве-
щения. Всего рассаде нужно 
12-14 часов света в сутки, по-
этому заранее продумайте си-
стему дополнительного осве-
щения, например, используйте 
фитолампы.

Неправильный полив и 
подкормки рассады. Полив  
следует проводить только при 
подсыхании грунта и только те-
плой отстоянной водой (22°C). 
Подкормки необходимы, но в 
небольших количествах. 

Также на перерастание рас-
сады могут влиять такие фак-

торы, как низкое качество грун-
та, тесные посадочные емкости, 
нехватка калия и фосфора.

Регулярно осматривайте ра-
стения, чтобы вовремя заметить 
нездоровые изменения в их раз-
витии.

Предотвратить перераста-
ние рассады помогут также 
специальные препараты – ре-
гуляторы роста растений. Та-
кие средства замедляют рост 
сеянцев в высоту, способствуют 
сильному ветвлению, формиро-
ванию толстых стеблей и мощ-
ной корневой системы.
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считать недействительным

26 марта – 2 года светлой памяти 
ТИХАНОВА Юрия Степановича.

   Любил ты жизнь, не знал покоя, не 
падал духом никогда. Не смыть сле-
зами наш горе, для нас ты будешь 
жить всегда. От тебя исходило до-
бро, сколько людям ты сделал его, ты 
оставил природу и мир, и родных, и 
друзей, что любил. 
   Никогда не пройдет эта боль, ты 
наш добрый, любимый, родной. 
Ушел из жизни ты мгновенно, мы не 

могли тебя спасти, прости ты нас, родной, за это, прости, прости, сто 
тысяч раз прости...

Сестра Людмила.

15 марта 2019 года после тяжёлой про-
должительной болезни ушёл из жизни 

ветеран органов внутренних дел 
ЦАРИКОВИЧ Иван Денисович.

 
  Иван Денисович родился 1 ноября 
1934 г. в деревне Кузьмичи, Любан-
ского р-на Минской области Белорус-
ской ССР.
   Его детство выпало на годы фа-
шистской оккупации. Наравне со 
взрослыми он познал все тяготы и 
лишения военного лихолетия, скры-
ваясь от карательных отрядов в лесах 
и болотах Белоруссии, чтобы не раз-
делить участи их соседней деревни 
Хатынь, которая была сожжена карателями вместе с её жителями.
   После освобождения в августе 1944 года его родного края от гит-
леровских захватчиков в 9 лет Иван Денисович пошёл в 1-й  класс 
Кузьмичанской школы. После окончания 10-ти классов был призван 
в ряды Советской Армии. После службы в армии окончил учили-
ще №13 г. Рубежное, а затем горно-промышленную школу № 49                                                                                                                                           
г. Верхнее. После её окончания пошёл работать на шахту Ново-Дру-
жеская машинистом подземного электровоза. В1963 г. по направле-
нию  трудового коллектива шахты был направлен на учёбу в Харь-
ковское военное пожарно-техничекое училище. После его успешного 
окончания в 1966 году пришёл на службу в органы внутренних дел, 
где проходил службу на различных должностях и ушёл на пенсию в 
1986 году в звании капитана внутренней службы.
   За время работы показал себя грамотным, дисциплинированным 
и исполнительным работником. За что неоднократно поощрялся 
районным и областным руководством. Был награждён медалями «За 
безупречную службу» 3-й, 2-й и 1-й степени.
   На каких бы  должностях ни работал Иван Денисович, отличался 
своей компетентностью, ответственным отношением к порученному 
делу, порядочностью и доброжелательностью.  Добрая и светлая па-
мять о нём навсегда останется в наших сердцах, в сердцах родных и 
близких, друзей и коллег.

Пенсионеры и ветераны Новоайдарского РОВД. 
Личный состав Новоайдарского 

ГУНП.

29 марта – 9 лет светлой памяти 
САЛАМАНОВА 

Терентия Петровича 
(26.10.1935 -  29.03.2010)

Прошло уж 9 лет, но боль не утихает… 
Ты снишься нам, любимый, дорогой! 
Ты постоянно с нами где-то рядом, 
В душе ты каждого из нас живой!

Помним. Любим. Скорбим.

Родные и близкие.

ДОМ, 066-052-77-07.
газифицированный ДОМ с 

хозпостройками, 095-507-81-84.
СРОЧНО благоустроен-

ную УСАДЬБУ, 095-225-83-52,                 
099-581-77-15.

ДОМ, с. Михайлюки,                            
050-622-29-39.

ДОМ, с. Денежниково,                       
050-108-36-33, 099-017-33-24.

КВАРТИРУ в центре поселка, 
066-916-50-67.

ВАЗ-2102, МЕБЕЛЬ б/у,                
066-864-37-99.

БОЧКУ под мед, УЛЬИ новые 
корпусные, 099-371-00-31.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ 
б/у, КОТЕЛ КСТ-16, ВАЗ-21099, 
066-623-84-58.

ШЛАКОБЛОК б/у, пустоте-
лый, 066-100-04-23.

ЩЕНКОВ немецкой ОВ-
ЧАРКИ, МОТОБЛОК «Нева»,              
099-273-16-20.

корейских ПОРОСЯТ, покры-
тую СВИНОМАТКУ, с. Царевка, 
050-626-52-71.

КУКУРУЗУ, 050-699-06-56.
КУКУРУЗУ, 4 грн/кг,                            

050-297-00-97.
СЕНО луговое, в тюках, 1,80 

грн./кг, самовывоз, 066-137-79-93.
СЕНО ЛЮЦЕРНЫ в тюках, 

СОЛОМУ, 099-976-64-10. 
ПЧЕЛОМАТКИ, украинская, 

степная, итальянка, цена - 250 
грн., 066-298-50-85.

ПЧЕЛОСЕМЬИ, 095-452-72-29.
ООО «Фабрика баянов»                

(г. Кременная) изготовляет УЛЬИ 
многокорпусные – от 800 до 850 
грн., УЛЬИ-ЛЕЖАКИ – 780 грн., 
РАМКИ – 5,30 грн. Телефон:   
095-226-91-50.

продам

ЗАВОД КУПИТ МЕД, ВОСК 
ПОСТОЯННО, 099-371-00-31.

ЗАКУПАЕМ КСР, ДОРЕЗ. 
099-011-98-55.

Куплю КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ,                         
095-512-38-39, 098-389-73-47.

куплю

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» 
в Щастинський РЕМ потрібні

електромонтер з експлуатації розподільних 
мереж,

контролери енерГонаГлЯду
РОБОТА в смт. Новоайдар та м. Щастя ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ  

(II, III групи), які не мають протипоказань для виконання робіт, 
пов’язаних з тривалою ходьбою і перебуванням на відкритих майдан-
чиках при підвищених і знижених температурах, без досвіду роботи, 
середня освіта. Можливий неповний робочий день.

Адреса: смт. Новоайдар, пров. Сінний, 10, тел. 9-45-35.

ПОМНИМ.. .

изготовление, 
перетяжка, ремонт 
мЯГкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.

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

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Установка, ремонт. 066-718-79-40.

услуги

работа

ТЕПЛЫЙ КРЕДИТ:
КОТЛЫ 
ОКНА

утепление фасадов 
050-591-86-25

СЕМЕНА КОРМОВЫХ 
ТРАВ:

люцерна, эспарцет, 
суданка, клевер, кострец 

и т.д.; 
сидераты, медоносы.

Гибриды подсолнечника, 
кукурузы и др. культур. 

тел. 099-503-69-17
        067-689-27-26

www.semenatrav.com

Б л а г о д а р н о с т и
Спасибо за помощь
Непредвиденная ситуация сложилась у нас, в доме №22 по 

кварталу Мира: неисправность водопровода. Своими силами спра-
виться с ситуацией мы не могли, поэтому вынуждены были обра-
титься за помощью. 

Поселковый голова Игорь Викторович Шопин с пониманием и 
сочувствием отнесся к нашей проблеме. Не только словом, но и де-
лом помогли нам в поселковом совете: была оказана материальная 
помощь для проведения необходимых для устранения проблемы 
работ. 

Благодарю руководство поселкового совета за оказанную                  
помощь и содействие.

С уважением – Т.В. ГЛАЗУНОВА, кв. Мира, 22.

24 марта 2019 года ушел из жи-
зни наш дорогой, заботливый муж, 
отец и дедушка 
ХАРЧЕНКО Алексей Дмитриевич.

Наша семья выражает искрен-
нюю благодарность и сердечную 
признательность нашим друзьям 
Кравец Василию Леонидовичу и 
Валентине Федоровне, соседям 
Шевченко Владимиру Николаеви-
чу и Рыбалко Татьяне Викторовне, 
а также всем жителям п. Победа, 
кто разделил горе нашей утраты, 
оказал моральную и материальную                    
помощь.

Отдельная благодарность зав. 
гаражом и водителям автогаража                  
п. Победа отделения «Агротон». 

Низкий вам всем поклон.                         Жена, дочь, зять, внук.

ТОВ «Айдар-МилаМ» на постоянную работу требуются 
ГРУЗЧИКИ. 050-477-23-30.

На работу в ТОВ «Айдар-МилаМ» требуются ВОДИТЕЛЬ 
(категории С, Е), оплата от 10 000; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
по охране труда, 099-054-81-17.

На постоянную работу требуются МОНТАЖНИКИ 
телекоммуникационных сетей ПП «Мережа Плюс», 098-893-23-88.

В продуктовый магазин требуется ПРОДАВЕЦ, 050-970-78-47.

СЕМЕНА
подсолнечника, 

кукурузы
(отечественной и 

импортной селекции), 
а также эспарцет, 

люцерна, костер, суданка.
тел. 066-494-46-15
        097-641-89-63

Магазин «Урожай»
г. Старобельск, ул. Кирова, 43/а, 

в районе монастыря (бывшая ВЧ)
Возможна достаВка

Втрачене свідоцтво про базову загальну середню освіту серії АН                
№ 15980694, видане 18.06.2001 р. Щастинською школою № 56 на ім’я 
МУХІНА Ігоря Олександровича, вважати недійсним.

Закупка МЕДА, ВОСКА, 
МЕРВЫ. Обмен ВОЩИНЫ. 

Продажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и 
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ

099-097-91-78, 097-782-69-86.

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, 
ДВЕРИ входные и 
межкомнатные.

099-976-94-33

Дорогую, любимую доченьку и 
внученьку Алину ТИХАНОВУ 

поздравляем с Днем рожде-
ния!

С Днем рождения! Ты как 
фея.  Волшебством, порха-
ешь, вея.  Ясной звездочкой 
сияешь,  мир улыбкой озаря-
ешь.  Будь всегда очароваш-
кой, будь весеннею ромаш-

кой, будь приветлива, бодра и 
характером добра. Будь такой 

неповторимой, и счастливой, и 
любимой. Дней веселых и нескуч-

ных, а нарядов — самых лучших. В дости-
жениях — высших баллов, чтоб успехами блистала. 
Дружбы яркой, интересной. И судьбы тебе чудесной!

Папа, дедушка Сережа, бабушка Валя, 
прабабушка Надя, крестный папа Саша.
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1 квітня, понеділок 
Міжнародний день птахів
День Сміху!

2 квітня, вівторок
Міжнародний день дитячої книги

4 квітня, четвер
Всесвітній день моркви
День веб-майстра
День створення НАТО

5 квітня, п’ятниця
Міжнародний День супу

6 квітня, субота
День робітника слідчих органів
Міжнародний день спорту на благо миру та 
розвитку

7 квітня, неділя
Благовіщення

Всесвітній день здоров’я
8 квітня, понеділок

День працівників військових комісаріатів
11 квітня, четвер

Міжнародний день визволення в’язнів фашист-
ських концтаборів

12 квітня, п’ятниця
Всесвітній День рок-н-ролу
Всесвітній день авіації і космонавтики 
День скаута в Україні

15 квітня, понеділок
День працівників кримінального розшуку 
України
День фахівця з радіоелектронної боротьби

16 квітня, вівторок
Всесвітній день голосу

17 квітня, середа
День пожежної охорони

18 квітня, четвер
Міжнародний день пам’яток та історичних 
місць

20 квітня, субота
Український День навколишнього середовища 
(День довкілля)

21 квітня, неділя
Всесвітній день творчості та інноваційної ді-
яльності
Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)

22 квітня, понеділок
Міжнародний день Землі

23 квітня, вівторок
Всесвітній день книг і авторського права
Всеукраїнський день психолога

24 квітня, середа
День джинсів 
Міжнародний день секретаря
Міжнародний день солідарності молоді

25 квітня, четвер
Міжнародний День ДНК

26 квітня, п’ятниця
Міжнародний день інтелектуальної власності
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля

28 квітня, неділя
Всесвітній день охорони праці
Всесвітній день поріднених міст
Пасха Христова – Великдень

29 квітня, понеділок
День пам’яті всіх жертв застосування хімічної 
зброї
Міжнародний день танцю

30 квітня, вівторок
День прикордонника
Міжнародний день джазу

У народному календарі 1 
квітня - Дарини, Хризанта. 
В народі казали: «Як Хризант 
погідний, то буде рік дорід-
ний»

4 квітня – Василя Тепло-
го. На теплого Василя раду-
ється зілля.

6 квітня — Захарії і Яко-
ва. В народі примітили: «На 
Захарії і Якова весна бува ні-
якова».

7 квітня – Благовіщення. 
«На Благовіщення весна зиму 
остаточно переборола».

8 квітня – Благовісника, 
Архангела Гавриїла. Якщо 

пізня весна - сіяли ярину.
9 квітня – Мартони. 

«Мотря вийшла за хати пта-
шок зустрічати».

14 квітня - Мар´ї. Якщо в 
цей день повінь, то вродиться 
густа трава.

18 квітня – Федули. «При-
йшов Федул тепло роздув».

21 квітня – Родіона, Руфи. 
Якщо сьогодні хороша погода 
– буде добре та погоже літо, а 
якщо погана – холодне та до-
щове.

23 квітня – Терешка. 
Якщо до цього дня погода не 
налагодиться - рік буде сухий.

25 квітня – Зенонів 
день. Весна землю па-
рить.

27 квітня - Мартина. 
Якщо жаби на Мартина 
кричать, а після Мартина 
мовчать - неодмінно по-
холодає.

30 квітня – Зосима. 
Бджоли сіли на квітучу 
вишню - не буде врожаю 
ягід, а облітають сторо-
ною дерево - буде багато 
вишень.

Народний прогностик
• Квітень з водою, а травень 

з травою.
• У квітні ранковий туман 

віщує хорошу погоду.
• Якщо в холодний день за-

співає півень - потепліє.
• Якщо навесні летить ба-

гато павутиння, то літо буде 
спекотне.

• Якщо весна маловітряна – 
то літо сухе.

• Сині хмари – на тепло і 
дощ.

• У квітні ясні ночі закінчу-
ються приморозками.

Магнітні бурі
Згідно з даними експертів, 

протягом квітня очікується 
кілька серйозних магнітних 
бур.

Досить серйозні магніт-
ні бурі очікуються 12, 23 і 24 
квітня. Незначні магнітні ко-
ливання можливі 16, 22, 25 
квітня.

На Великдень-2019, вихо-
дячи з прогнозу, магнітних 
сплесків не очікується, так що 
свято пройде в спокійній гео-
магнітній обстановці.

Щоб уникнути негатив-
ного впливу сонця в період 
магнітних бур, медики реко-
мендують не навантажувати 
себе надмірною фізичною ро-
ботою, більше відпочивати, 
уникати стресових ситуацій, 
а також дотримуватися пра-
вильного раціону харчування 
і водного режиму. Також під 
час магнітної бурі обмежте 
далекі переміщення і поїздки 
і обов’язково тримайте під ру-
кою необхідні ліки.

 

Квітневий день рік годує

  

▪ Человека красит одежда. Голые люди 
имеют крайне малое влияние в обществе, 
а то и совсем никакого. Марк Твен.

▪ Сорок лет — это возраст, когда нако-
нец-то чувствуешь себя молодым, но уже 
слишком поздно. Пабло Пикассо.

▪ Иногда надо рассмешить людей, 
чтобы отвлечь их от желания вас пове-
сить. Бернард Шоу.  

▪ Как-то один репортер спросил 
изобретателя фонографа Эдисона:

- Скажите, сэр, ведь это вы изобрели 
первую в мире говорящую машину?

- Нет, - ответил Эдисон. - Первая го-
ворящая машина появилась очень давно. 
Она была создана еще в библейские вре-
мена... - И шепотом закончил: - Из ребра 
Адама.

▪ Бог сотворил нас по своему образу 
и подобию. Но откуда уверенность, что 
он работал в реалистической манере?                      
Станислав Ежи Лец.

▪ Руководить — это значит не ме-
шать хорошим людям работать. Сергей                     
Капица.

▪ Мне плевать что вы обо мне дума-
ете, я про вас вообще не думаю! Коко                  
Шанель.

▪ Сказка — это когда женился на ля-
гушке, а она оказалась царевной. А быль 
— это когда наоборот. Фаина Раневская.

▪ Как-то к американской писательни-
це и поэтессе Дороти Паркер, обратился 
пьяный мужчина: «Как же я не люблю 

дураков!»
 Дороти парировала: «Вероятно, ваша 

мама любила».
▪ Любое упоминание в прессе, даже 

самое негативное, кроме некролога, это - 
реклама. Марк Твен.

▪ Чем ниже человек душой, тем выше 

задирает нос. Он носом тянется туда, куда 
душою не дорос. Омар Хайям. 

▪ Когда искусствоведы собираются 
вместе, они говорят о форме, структуре 
и смысле. Когда художники собирают-
ся вместе, они говорят о том, где можно 
купить дешевый растворитель. Пабло             
Пикассо.

▪ Некоторые приносят радость прихо-
дя, а некоторые – уходя. Оскард Уальд.

▪ Животных, которых мало, занес-
ли в Красную книгу, а которых много 
— в Книгу о вкусной и здоровой пище.                    

Фаина Раневская. 
▪ Юмор не может быть ответом на 

все жизненные проблемы, но он слу-
жит чемто вроде лейкопластыря. Вуди               
Аллен.  

▪ Я понял, что шутить надо первым. 
Это лучший способ обезоружить чело-
века. Джордж Клуни.

▪ Немецкому философу Канту задали 
вопрос, какие женщины, по его мнению, 
отличаются большей верностью своим 
мужьям – брюнетки или блондинки?

— Седые, — ответил, не задумыва-
ясь, Кант.

▪ Однажды, когда великий Паганини 
ухитрился сыграть свой очередной кон-
церт на скрипке с одной струной, его не-
веста восторженно спросила:

— Дорогой, а ты смог бы сыграть во-
обще без струн?

— Конечно, — ответил великий скри-
пач, — на барабане.

▪ К английскому драматургу Бернарду 
Шоу, бывшему уже в летах, обратилась 
одна дама:

— Извините за назойливость, мистер 
Шоу, но вы не скажете мне, сколько вам 
лет?

— Это зависит от ваших намерений, 
— ответил Шоу.

▪ Однажды у Пикассо спросили: 
- Кем из художников прошлого века 

вы восхищаетесь больше всего?
- Рубенсом.
- Почему?
- Потому, что из двух тысяч написан-

ных им картин, до наших дней сохрани-
лось почти четыре тысячи.


