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Президентские 
выборы 
пройдут в 
Попаснянском 
районе
Президентские выборы пройдут на всей 

подконтрольной  Украине территории Попаснянского  
района.
Об этом говорится в постановлении Центральной 

избирательной комиссии Украины.
В постановлении утверждены избирательные 

участки, на которых 31 марта 2019 года пройдут 
выборы Президента Украины. В перечень терри-
ториальных избирательных округов включены 
все избирательные участки, расположенные на 
подконт рольной Украине территории Попаснянско-
го района. 

Кристина СТОВПЯГА

Сигнал о заминировании
оказался ложным

15 февраля в Попас-
нянский отдел полиции 
поступило сообщение о 
том, что все заведения 
национальной лотереи  
«Фаворит Спорт» на 
территории Украины 
заминированы . В Попас-
ной «Фаворит Спорт» 
находится в многоквар-
тирном доме по улице 
Николенко. Помеще-
ние и приближенную 

территорию проверили 
саперы .
Андрей Хринник - и.о. 

начальника Государствен-
ной пожарно-спасатель-
ной части – 30 рассказал 
журналистам, что сотруд-
ники отдела полиции  со-
общили в часть о том, 
что помещение «Фаворит 
Спорт» заминировано. 
Приехав на вызов, спа-
сатели обес печили по-

жарную безо пасность и 
эвакуацию людей. Всего 
из дома эвакуировали 15 
человек.  
«Нам поступило сооб-

щение о том, что заведе-
ние заминировано. Мы 
сразу же выехали и прове-
ли обыск на предмет вы-
явления взрывоопасных 
веществ. Их не обнаруже-
но. В помещении можно 
находиться », - сообщил 

Сергей Мысливец - ко-
мандир инженерно-са-
перного взвода.  
Также на месте про-

исшествия работали  
сотрудники  поли ции 
и медики. Работни-
ки РЭСа отключили 
электро энергию, а газо-
вая служба - газ. После 
проверки электричество 
и газ включили. 

Кристина СТОВПЯГА

Саперы проверили помещение национальной лотереи



2 Попаснянский вестник В РАЙОНЕ № 8 (999) от 22 февраля 2019 г.

Планируют провести 
капитальный ремонт 
Белогоровской школы
Проект по капитальному ремонту Белогоровской 

опорной школы I-III ступеней подали на конкурс фон-
да регионального развития. Это один из 23 проектов, 
которые планируют реализовать в 2019 году за счет 
средств государственного бюджета. Общая сумма 
проекта  составляет порядка 18 миллионов гривен. 
По словам и.о. начальника отдела образования 

Попаснянской  райгосадминистрации Валентины 
Шулик , проект подразумевает комплекс ный капиталь-
ный ремонт здания школы и всех его помещений. В про-
екте указали ремонт кровли здания, утепление школы, 
ремонт всех кабинетов, пищеблока, санузлов и т.д.
На сегодняшний день в Белогоровской опорной 

школе уже есть пять современных  кабинетов фи-
зики, математики, химии, биологии и информатики . 
Все это в школу приобрели за счет образовательной 
субвенции, которую государство  выделило на осна-
щение учебного заведения еще в 2017 году, когда 
школа стала опорной.
Новый 2019-2020 учебный год в школе планируют 

начать с 76 учащимися. Сейчас в школе учатся 63 ре-
бенка. 
Напоминаем, что финансирование представлен-

ных проектов зависит от одобрения их конкурсной 
комиссией.

Владимир ЗАРУБА

Соколи на шевронах: в Попасній відсвяткували 
річницю створення батальйону «Донбас»
В Попаснянському Бу-

динку культури 16 лю-
того відбувся концерт, 
присвячений четвертій 
річниці створення 
батальйону  «Донбас».
«Я пішов на війну, 

тому що це чоловічий 
обов'язок. Приховав 
від рідних цю новину. 
Я їм сказав, що їду за 
кордон. Звичайна річ, 
коли вони дізналися, то 
відреагували негатив-

но, як будь-які батьки. В 
батальйоні вже третій рік. 
Як я і хотів, воюємо на 
першій лінії», - розповів 
боєць батальйо ну 
«Донбас » на ім’я Роман.
Захід для батальйо-

ну, якому наше місто 
зобов’язане своєю сво-
бодою від сепаратистів, 
почався з демонстрації 
відеоролика. На екрані 
під супровід пісні пока-
зували світлини етапів 

існування батальйону та 
його найзапекліших боїв.
Привітати бійців при-

йшли не тільки керівники 
районної та місцевої вла-
ди, а й народні депутати 
України та керівництво 
Збройних сил України. 
Військовослужбовців на-
городжували нагрудни-
ми знаками, відзнаками, 
комп’ютерною та побуто-
вою технікою, сувенірами 
та грамотами.

Демонстрували в цей 
день й відеоролик, в яко-
му показали кадри з боїв 
батальйону «Донбас» під 
Мар’їнкою. Хлопці в залі, 
які бачили себе на екрані, 
сором’язливо посміхалися.
Ведучі розповідали 

історію створення  бата-
льйону: від їх добровільного 
згуртування , коли вони ще 
навіть не входили до скла-
ду сил АТО, до створення 
потужного та боєздатного 
підрозділу Збройних Сил 
України.
«Ми можемо чесно ди-

витися в очі українцям, 
бо виконали безліч 
бойових  завдань за ці чо-
тири роки. І жодного  разу 
ми не виконали їх погано 
чи недостатньо  якісно. 
Я пишаюся вами!», - 
привітав бійців командир 
батальйону, полковник 
В’ячеслав Власенко.
Прикрасила захід 

концерт на програма, 
яку показали аматорські 
колективи та вокалісти 
району та міста. Це 
були пісні, танці й навіть 
виступ театру тіней. 
Кожен номер тепло 
сприймали глядачі, але 
справжній вибух емоцій 

та шалені оплески 
отримав  дует з Гірської 
багатопрофільної гім-
на зії. Пара Поліни 
Богда нової та Данила 
Коницького показала 
запальну композицію з 
бальних танців.
Пам’ять загиблих бійців 

батальйону вшанували 

хвилиною мовчання.
Свої пісні заспівав 

побратимам  компози-
тор «Міхалич» Руслан, 
зокрема гімн батальйо-
ну «Донбас». Глядачі 
підспівували співаку-
військовослужбовцю.

Катерина РАДІОНОВА

Прошло торжественное мероприятие, 
посвященное 30-й годовщине вывода войск 
из Афганистана

Торжественное мероприятие, посвященное 30-й 
годовщине вывода войск из Афганистана, состоя-
лось 15 февраля в зале Попаснянского районного 
Дома культуры.
Почетными гостями традиционно стали члены 

Попаснянского  районного союза ветеранов Афга-
нистана. Зал был практически полон, на меропри-
ятие пришли жители города, учащиеся школ, пред-
ставители районной и городской власти.
Со сцены звучали теплые слова пожеланий в 

адрес воинов-интернационалистов. Во время про-
ведения торжественной церемонии награждения 
руководители района и города вручали грамо-
ты и медали членам районного союза ветеранов 
Афганистана .
Своих боевых побратимов с 30-й годовщиной вы-

ведения войск из Афганистана поздравил предсе-
датель союза ветеранов Афганистана Александр  
Шахов. Он провел церемонию награждения 
членов  союза, а также вручил торты представите-

лям школ Попасной за их внимание к ветеранам 
Афганистана  и сотрудничество.
В концертной программе приняли участие твор-

ческие коллективы школ города и Попаснянского  
лицея железнодорожного транспорта. Свои 
выступ ления присутствующим подарили и члены 
союза ветеранов Афганистана, которые исполня-
ли песни под гитару.
Также все присутствующие минутой молчания 

почтили  память всех тех, кто не вернулся с войны и кого 
не стало за эти 30 лет со дня вывода войск. На экране 
показали слайды с фотографиями и именами  всех вои-
нов-интернационалистов, которых уже нет с нами.
По окончанию мероприятия все члены Попас-

нянского районного союза ветеранов Афганиста-
на поднялись на сцену и вместе исполнили пес-
ню. А после они вместе с руководством района 
и города возложили цветы к памятному знаку во-
инам-интернационалистам на площади Героев.

Владимир ЗАРУБА

В Попаснянському районі 
в 2019 році планують 
розвивати медичну сферу
На конкурс до Державного фонду регіонального 

розвитку в 2019 році подали проекти розвитку ме-
дичних закладів в Попаснянському районі.
Про це повідомила начальник районного відділу 

охорони здоров’я Наталія Кацарська. 
Близько 9,5 мільйонів гривень планують вкласти  у 

реконструкцію стаціонарного корпусу Попаснянської 
центральної районної лікарні. На місті занедбаної 
будівлі колишнього терапевтичного відділення по-
винно з’явитися кардіо-неврологічне віділення.
Планують побудувати й новий санпропускник 

у головному корпусі Попаснянської ЦРЛ за 21,5 
мільйонів гривень.
Також районний відділ охорони здоров’я планує 

провести реконструкцію приміщення фельдшерсько -
акушерського пункту в селищі Лоскутовка . На цю ро-
боту потрібно 5 мільйонів гривень .
Нагадуємо, що фінансування представлених проектів 

залежить від схвалення їх конкурсною комісією.

Маленькі артисти зворушили глядачів

Лунав гімн держави

Все вместе ветераны Афганистана исполнили песню
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Цьогоріч 
під час 
Всеукраїнської 
акції 
«Серце до 
серця» 
збиратимуть 
кошти 
на кардіо-
обладнання

По всім областям України 
у період з 1 по 30 квітня 
2019 року відбуватиметься 
14 Всеукраїнська акція 
«Серце до серця» під 
гаслом «Дитяче серденько, 
живи», головною ме-
тою якої є збір коштів на 
придбання кардіологічного 
медичного обладнання для 
дитячих лікарень.

Акцію організовано 
чотирнадцятий рік поспіль. 
За цей час вона встигла на-
бути загальнонаціональної 
підтримки. За тринадцять 
років існування Все
українського благодійного 
фонду «Серце до серця» 
обласним дитячим лікарням 
було передано медичне об-
ладнання на загальну суму 
39 674 199, 83 гривень.

Минулого року 
спільними зусиллями по 
всій Україні волонтера-
ми зібрано 3 875 369,23 
гривень, завдяки чому 
закуплено i передано ди-
тячим обласним лікарням 
у безоплатне користування 
медичне обладнання для 
діагностики i лікування 
слуху.

Зокрема, на Луганщині у 
2018 році зібрали у період 
проведення акції «Почуй 
світ!» 44 076,95 гривень. 
На зібрані в області кошти 
було придбано та передано 
у обласну дитячу лікарню 
дев’ять слухових апаратів.

Фінал акції відбуватиметь
ся 45 травня 2019 року.

За додатковою інформа
цією звертатися до коорди-
натора акції у Луганській 
області (095)0139838

Жители Золотого недовольны распределением 
бюджетных средств в Попаснянском районе
На координационном  

совете 15 февраля  
жители  Золотого 
обсуждали  проблему 
недостатка  финансиро-
вания бюджета города, 
обвиняя в несправедли-
вом распределении 
средств Попаснянскую 
райгосадминистрацию.
«Мы что здесь изгои? 

Неужели мы не заслу-
жили на нормальную 
жизнь», - возмущалась 
руководитель подраз-
деления «Українські 
рубежі» в Золотом Ири-
на Барышок.
В центре обсуждения 

оказалась проблема 
недостатка  финанси-
рования на утепление 
подва лов и ремонт крыш 
в Золотом. Согласно 
проектно-сметной доку-
ментации, подготовлен-
ной военно-гражданской 
администрацией Золо-
того, на ремонт 40 под-

валов и 32 крыш в горо-
де необходимо 31 млн 
грн.
Активисты отмечали, 

что в 2018 году жители 
Золотого перечислили 
почти 40 млн грн подо-
ходного налога, а полу-

чили из районного бюд-
жета 6,6 млн грн. По 
мнению общественности 
шахтерского  города, этой 
суммы недостаточно  для 
решения злободневных 
проблем Золотого, в ко-
тором проживают 17 ты-

сяч жителей.
На заседании присут-

ствовали представители 
Попаснянской райгосад-
министрации: первый 
заместитель главы рай-
госадминистрации Ро-
ман Колесник и началь-

ник районного отдела 
ЖКХ Сергей Архипенко.
«Районный бюджет 

еще распределяется», 
- сообщил Роман Лео-
нидович. И добавил, что 
этот вопрос еще будут 
пересматривать, чтобы 
выделить хоть какую-то 
часть из необходимой 
суммы.
На вопрос обществен-

ников, каким образом 
распределяется бюджет 
в районе, он ответил, 
что не готов пока предо-
ставить такую информа-
цию.
Местных жителей не 

удовлетворил ответ гос-
служащего. Они ждали 
развернутых ответов на 
поставленные вопро-
сы и возмущались, что 
на совещании не при-
сутствует глава райгос-
администрации Сергей 
Шакун.
В конце заседания при-

сутствующие решили 
подготовить письменное 
обращение к Сергею 
Шакуну с просьбой вы-
делить средства на нуж-
ды города.
Напомним, что на засе-

дании совета региональ-
ного развития 6 февраля 
Сергей Шакун сообщил, 
что финансовая под-
держка Золотого зави-
сит от того, как будет 
выполняться план раз-
вития района, и будет 
возможна в случае пере-
распределения средств. 
Он отметил, что кроме 
Золотого в Попаснян-
ском районе есть ряд на-
селенных пунктов, кото-
рые также нуждаются в 
финансовой поддержке.
О том, какие еще 

вопросы  обсуждали на 
заседании, мы расска-
жем в следующих публи-
кациях.
Екатерина РАДИОНОВАДиалог был эмоциональным

Дізнайтеся, проекти на ремонт яких доріг 
подали на розгляд до Державного фонду 
регіонального розвитку
Від Попаснянського  

району на розгляд до 
Державного фонду 
регіонального роз-
витку (ДФРР) подали 
проекти капітального 
ремонту доріг в сели-
щах Вовчоярівка, Ко-
мишуваха, Врубівка 
та в містах Попасна, 
Гірське та Золоте. 
Фінансування пред-

ставлених проектів за-
лежить від схвалення 
їх конкурсною комісією.
Згідно з проектною 

заявкою у селищі 
Вовчоярівка планують 
зробити капітальний 
ремонт асфальтобе-
тонного покриття доріг 
по вулицях Дружба, 
Папаніна, Шкільна, 
Дорожна та частково 
дороги  вулиць Пошто-

ва, Мира. На це потрібно 
близько 9 млн гривень.
У Попасній до про-

екту потрапили вулиці 
Суворова, А. Черешні, 
Герцена, Чапаєва, М. 
Грушевського, Заводсь-
ка, Ніколенка, Базар-
на, Кузнечна, Соборна, 
провулок Лермонтова. 
Потрібно 32,8 млн гри-
вень.
В селищі Комишуваха 

планують ремонт доріг 
по вулицях Первомайсь-
ка, Крамнична, Мічуріна, 
Водопровідна, Космічна, 
Кооперативна, Приволь-
нянська. На цю роботу 
треба 28,1 млн гривень.
Від Врубівської 

селищної ради подали 
проект на капітальний 
ремонт доріг у Врубівці 
по вулицях Первомайсь-

ка, Зелена, Шкільна і 
Лісна. Його кошторис 
становить 14,2 млн 
гривень. 
У ДФРР розглянуть 

проекти ремонту доріг 
вулиць Комарова, 
Чернишевського, Цен-
тральна, Первомайсь-
ка у місті Гірське. 
Потрібно 30,5 млн гри-
вень.
В Золотому 

капітальний ремонт 
пошкодженого асфаль-
тобетонного покриття 
планують по вулицях 
Медична, Ігнатьєва, 
Молодіжна, Централь-
на та на під'їзній дорозі 
до м. Золоте – 3. Ця 
робота обійдеться в 
31,8 млн гривень.

Катерина 
РАДІОНОВА

19 лютого пройшла сто друга сесія Попаснянської міської 
ради. На порядку денному було 40 питань.

Депутати затвердили звіт про виконання міського бюд-
жету за 2018 рік. Фінансування видатків розпорядників 
та одержувачів коштів, у відповідності до запланованих 
призначень на звітний період, виконувалось з урахуван-
ням фінансової спроможності установи та першочергової 
необхідності. Захищені статті видатків покриті у повному 
обсязі.

За звітний період всього отримано доходів до загального  
фонду міського бюджету 18,5 млн грн, у тому числі по 
місцевим податкам та зборам надійшло 11,3 млн грн, без 
урахування трансфертів.

Видаткова частина міського бюджету по загальному фон-
ду на 2018 рік виконана на 97%, по спеціальному фонду 
– 89%. При плані на вказаний період 15,8 млн грн видат-
ки профінансовані у розмірі 15,4 млн грн. План видатків 
спеціального фонду на вказаний період складає 23,2 млн 
грн, а видатки становлять 20,7 млн грн, в тому числі 
капітальні видатки.

З метою відтворення водного господарства, забезпечення 
реалізації державної політики у сфері водного господар-
ства для задоволення потреб населення у водних ресурсах, 
збереження і відновлення аборигенних видів риб водойми , 
оптимізації водоспоживання, запобігання та ліквідації 
наслідків шкідливої дії вод депутати затвердили міську 
цільову Програму відтворення біоресурсів водойм в ме-
жах міста Попасна на 2019 рік. Згідно з даною програмою 
планується придбання посадкового матеріалу, різновидів 
риби для запуску в ставок «Парковий».

Депутати внесли зміни до місцевого бюджету міста на 2019 рік.
На сесії заслухано звіт комісії з виплати матеріальної допо-

моги з коштів міського бюджету щодо надання одноразової 
матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в скрут-
ному матеріальному становищі в 2018 році.

На пленарному засіданні депутати затвердили генеральний 
план міста Попасна. Відтепер всі підприємства, установи та 
організації, незалежно від форм власності, які здійснюють 
проектування, роботи з будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту, здійснюють окремі види господарської 
діяльності у будівництві та землекористуванні, зобов’язані 
дотримуватись положень містобудівної документації міста 
Попасна згідно з чинним законодавством України.

Депутати затвердили Статут Попаснянського комунального 
підприємства «СКП» у новій редакції та положення про служ-
бу перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Відповідно до міської цільової програми з питань 
соціального захисту населення та підтримки учасників 
антитерористичної операції (ООС) та членів їх сімей депу-
татами прийнято рішення про придбання житлового будинку 
для учасника АТО (ООС).

Також прийнято рішення щодо затвердження складу 
Громадської молодіжної ради при Попаснянській міській раді.

Депутати розглянули ряд питань, що стосуються 
комунальної власності та в сфері земельних відносин.

В різному було розглянуто колективне звернення фізичних 
осібпідприємців, які здійснюють свою діяльність на території 
ДП «Ринок міста Попасна», та прийнято відповідне рішення  
звернутися до Луганської обласної спілки споживчих това-
риств з проханням розібратися в питаннях підвищення рин-
кового збору та інших платежів, незадовільного санітарно
епідеміологічного стану території ринку та інших питань, 
порушених у зверненні підприємців.

З сесії 
Попаснянської міської ради

Департаментом еконо
міч ного розвитку, 
торгів лі та туризму обл
держ адміністрації за 
підсумками 2018 року 
проведено моніторинг 
виконання Плану заходів 
на 20172018 роки з 
реалізації Стратегії роз-
витку Луганської області 
до 2020 року.

У звітному періоді 
було передбачено 
реалізацію 115 проектів 
регіонального роз-
витку за чотирма 
стратегічними цілями 
на загальну суму за-
планованого обсягу 
фінансування 2,4 млрд 

гривень.
З них 15 виконано у 

повному  обсязі, 34 зна-
ходяться у стадії вико-
нання, по 66 проводиться 
інформаційна компанія, 
здійснюється пошук 
інвестиційних донорів.

Станом на початок 2019 
року сума вибраних коштів 
у звітному періоді за про-
ектами склала 1,033 млрд 
гривень, що становить 
42,7% від передбаченого 
обсягу їх фінансування.

У порівнянні з попе реднім 
звітним періодом (дев’ять 
місяців 2018 року) сума ви-
браних коштів збільшилась 
на 200,1 млн гривень, або 

на 24% (сума складала 
833,1 млн гривень, рівень 
використання коштів 
складав 37,6%).

Розгорнутий звіт та 
аналітичну записку про 
підсумки моніторингу 
реалізації Плану заходів 
на 20172018 роки з 
реалізації Стратегії 
розвитку Луганської 
області до 2020 року за 
2018 рік розміщено на 
сторінці Департаменту 
економічного розвитку, 
торгівлі та туризму сай-
ту облдержадміністрації 
в розділі «Стратегія роз-
витку Луганської області» 
(підрозділ «Звіти»).

Проведено моніторинг виконання 
Плану заходів на 2017-2018 роки 
з реалізації Стратегії розвитку 
Луганської області до 2020 року 
за минулий рік
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16 лютого на базі 
міського спортивного за-
кладу «Відродження» роз-
почалася ІІ Спартакіада 
серед команд  підприємств, 
організацій, закладів 
та установ. Про це 
повідомляє у фейсбук ви-
конком Попаснянської 
міської ради.

Першим видом зма-
гань Спартакіади став 
настільний теніс. У зма-
ганнях взяли участь шість 
команд. Гра відбувалася 

по круговій системі. За 
підсумками змагань пер-
ше місце посіла команда 
структурного підрозділу 
«Попаснянська дистанція 
сигналізації та зв’язку», 
друге посіла команда 
вчителів міста, а третє – 
структурного підрозділу 
«Попаснянське локомотив-
не депо». 

У своєму повідомленні 
виконком звернувся до 
керівників підприємств, 
організацій, закладів та 

установ з проханням, у 
подальшому направляти 
на змагання команди у 
повному складі згідно з 
наданим Положенням. 
«Прикро, коли головно-
му судді змагань при-
ходиться відправляти 
спортсменів зі змагань в 
зв’язку з непов ним скла-
дом команди», - йдеться 
у повідомленні.

У неповному складі на 
змагання прийшли коман-
ди БМЕУ-3 та ПМС-134.

Змагалися в грі у теніс

Нагородили переможців конкурсу «Вчитель року – 2019»
Урочиста церемонія нагородження переможців 

районного етапу конкурсу відбулась в Попаснянській 
Дитячій школі мистецтв 14 лютого.
В районному етапі конкурсу «Вчитель року – 2019» 

взяли участь шість педагогів з п’яти навчальних 
закладів Попаснянського району. Свої знання та на-
вички вчителі демонстрували в трьох номінаціях.
В номінації «Учитель інклюзивного класу» змага-

лися вчитель Попаснянської загальноосвітньої шко-
ли № 1 Марина Батєхіна, вчитель Попаснянської 
загальноосвітньої школи № 24 Олена Груздо, 
вчитель  Попаснянської загальноосвітньої школи № 
21 Олена Садовнича та вчитель Новотошківського 
нав чально-виховного комплексу Наталія Доценко. В 
номінації «Захист Вітчизни» участь в конкурсі брав 
учитель Попаснянської загальноосвітньої школи 
№ 21 Євгеній Устенко, а у номінації «Географія» 
вчитель  Комишуваського навчально-виховного 
комплексу  Олександр Лисенко.
Всіх учасників районного етапу конкурсу «Вчитель 

року - 2019», які посіли призові місця, нагородили 
почесними грамотами Попаснянської РДА та гро-
шовими сертифікатами від профспілки працівників 
освіти, а також пам’ятними подарунками від міського 
голови Юрія Онищенка.
Окрему увагу приділили переможцям обласного  

етапу конкурсу «Вчитель року – 2019». За свої 
досягнення  та зайняті призові місця як на районному , 
так і обласному рівні Олена Груздо та Марина 
Батєхіна отримали безкоштовні путівки на літнє 
оздоровлення  від профспілки працівників освіти.

Володимир ЗАРУБА

Вихованці Гірської школи мистецтв готуються 
до поїздки в Румунію

Юні художники з класу 
образотворчого мистецтва 
Гірської філії Попаснянської 
школи мистецтв в рамках 
міжнародного соціального 
проекту «Книга Добра» 
готуються  до поїздки в 
Румунію.

«Організатори допома-
гають нам оформлювати 
закордонні паспорти. Тепер 
головне, щоб ми встигнули 
їх отримати до 22 люто-
го», - розповідає викладач 

образотвор чого мистецтва 
Гірської філії Світлана Ца-
рицанська.

У конкурсі брали участь 
малюнки дітей. Для 
ілюстрацій у «Книзі Добра» 
відібрали малюнки інших 
учасників з різних куточків 
України, але талант дітей з 
Попаснянського  району вра-
зив організаторів, і вони за-
просили дітей як учасників 
проекту відвідати Румунію.

Книга Добра – це 

виріб, який створили із 
саморобного  (черпано-
го) паперу. В цій книзі 
опублікували реальні 
історії та малюнки українців 
про добро.

Визначали переможців та 
учасників мандрівки пред-
ставники Благодійного 
Фонду «Чисті Серцем» та 
редакційна рада, яку очолила 
письменниця та політичний 
діяч Марія Матіос.

Катерина РАДІОНОВА

Педагогам подарували квіти та нагородили почесними грамотами, 
грошовими сертифікатами, а також пам’ятними подарунками

В Золотом прошли областные соревнования 
по фигурному владению велосипедом
Соревнования прошли 16 февраля на базе Золо-

товской общеобразовательной школы № 5. Подоб-
ные соревнования проводятся в школе впервые.
Инициатором проведения в школе занятий и со-

ревнований по фигурному владению велосипедом 
является учитель физической культуры Леонид 
Ефременко .
После нескольких месяцев тренировок и занятий  

с детьми Леонид Иванович решил провести 
соревнования , чтобы дети смогли оценить свои 
возможности , продемонстрировать навыки и 

почувствовать  соревновательный дух.
Участие в соревнованиях приняли школьники Ка-

мышевахского УВК, а также Северодонецка, Кре-
менной и Лисичанска.
Соревновательный момент заключался в том, 

чтобы на велосипеде преодолеть 9 различных пре-
пятствий на дистанции в 60 метров. Соревновались 
дети в трех возрастных группах – младшей (3, 4, 5 
классы), средней (6, 7, 8 классы), взрослой (9, 10, 11 
классы). Так как в Золотовской школе занятия про-
водятся относительно недавно, на соревнованиях 

школу представляли дети только младшей группы.
Учащиеся Золотовской школы и Камышевахского 

УВК достойно показали себя на соревнованиях и 
заняли множество призовых мест в разных возраст-
ных группах. За соревнованием следил Александр 
Вертеленко - глава Федерации туризма Луганской 
области. Он проанализировал выступления и за-
свидетельствовал, что дети показали результаты, 
выполнив нормативы, необходимые для присвое-
ния спортивного разряда.
Участникам соревнований, которые показали наи-

лучшие результаты присвоят юношеские разряды, 
а учащиеся, которые судили эти соревнования, по-
лучат судейские удостоверения.
Для того чтобы учить детей, школьный учитель 

физкультуры Леонид Ефременко специально про-
шел обучающие курсы, получил сертификат и пра-
во проводить обучение фигурному владению вело-
сипедом.
«У нас нет снаряжения для горного туризма, по-

тому что все это стоит больших денег, но у нас есть 
большой двор, спортивная площадка и спортивный 
зал. Я решил, что у меня получится организовать 
занятия по велотуризму, и сделал это», - отмечает 
Леонид Ефременко.
Своими руками и при помощи родителей учитель 

сделал инвентарь (препятствия) для проведения 
занятий и начал учить детей в конце 2018 года.
Сегодня занятия в Золотовской школе № 5 посе-

щают 12 учеников младшего школьного возраста. 
Занятия проходят 2-3 раза в неделю в спортивном 
зале школы.
Леонид Иванович планирует сделать соревнования 

по фигурному владению велосипедом традицион-
ными и проводить их ежегодно. Свои навыки плани-
руют демонстрировать и на праздничных меропри-
ятиях. Весной 2019 года также планируют провести 
командные соревнования уже на уличной спортив-
ной площадке на полосе препятствий в 500 метров.

Владимир ЗАРУБАУчастникам, которые показали наилучшие результаты, присвоят юношеские разряды
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Діти Попаснянского району долучились до 
Всеукраїнської акції «Ангели пам’яті»

18 лютого учні та 
дошкільнята Попас-
нянського району долу-
чилися до Всеукраїнської 
акції «Ангели пам’яті». 
Вони вшанували подвиг 

Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє По-

паснянська районна дер-
жавна адміністрація. 

Учні та дошкільнята 
з усіх закладів райо-

ну розвісили на дере-
вах паперових янголів. 
Ці янголи – символ 
пам’яті про загиблих на 
Майдані. 

Кристина СТОВПЯГА

12-13 лютого група 
школярів із  Попаснян-
ського  району  відвідала 
Київ. До подорожі 
відібрали учасників 
навчально-рольової гри 
«Модель ООН» з Комишу-
васького НВК, Врубівської 
ЗОШ, Новоіванівської 
ЗОШ та Попаснянської 
гімназії № 20. Всі діти 
беруть активну участь у 
різноманітних шкільних 
та районних заходах ,  тому 
поїздка була винагородою 
талановитим учням та сти-
мулом для майбутнього. 

Ці два дні були надзви-
чайно насиченими. Потяг 
прибуває вранці, і поча-
ток дня ми зустріли, ман-
друючи центром Києва. 
Побачили Золоті воро-
та, стародавній в’їзд до 
княжого міста. Зайшли  
до найславетнішого 
храму Русі – Софії 
Київської. Завітали до 
Михайлівського Золо-
товерхого собору. Були 
у Києво-Печерській 
лаврі, спускались в її 
знамениті печери, бачи-
ли мощі святих. Спуска-
лись на берег Дніпра та 
милувались панорамою 
Києва від Маріїнського 
парку. Особливістю  
нашої поїздки були саме 
пішохідні маршрути . 
Між локаціями ми 
переміщались на метро і 
дуже багато ходили. Діти 
втомились, але були раді, 
що ми встигли так багато 
побачити, і пишались, що 
змогли витримати високий  
темп подорожі. Зате, 
мандруючи пішки, мали 
можливість роздивитися 
Київ зблизька, побачити, як 
живе місто. А такі приємні 
перерви, як відпочинок у 
боулінг-клубі, надавали 
сил для подальших пригод. 

Ночівля у хостелі нагадала 
дітям телепередачу «Орел 
та решка» і була цікавим 
життєвим досвідом. Дру-
гий день можна сміливо 
назвати «музейним». Му-
зей-аптека на Подолі зі 
старовинними меблями, 
великою бібліотекою, 
великою лабораторією 
та таємничим підвалом. 
Цікаві розповіді екскур-
совода неначе переносили 
на сторіччя назад. Вели-
чезне враження справив 
музей медицини. Це був 
справжній шок, в позитив-
ному сенсі. Такого ми ще 
ніколи не бачили , вражаючі 
експозиції, надзвичайно 
цікаві розповіді екскур-
совода. Безліч фактів і 
розуміння, що попри всі 
негаразди сучасності нам 
дуже пощастило не наро-
дитись на сто років раніше.

В цей день ми також  
відвідали частину 
національної гвардії. 
Вона розташована в ста-
рих військових спорудах 
у межах Києва. До скла-
ду цієї частини входить 
славнозвісний батальйон 
ім. Кульчицького. Його 
бійці несуть службу на лінії 
розмежування поблизу м. 
Попасна. Поспілкувались 
з військовими, відвідали 
музей військової части ни , 
вшанували пам’ять загиб-
лих воїнів.

Всі наші екскурсанти 
цікав ляться міжнародними 
справами, бо грають в 
модель ООН. Вважаю-
чи на це, доречним був 
візит до посольства Латвії 
в Україні. Нас дуже го-
стинно прийняли , ознайо-
мили з культурою Латвії. 
Діти поспілкувались з 
працівниками посольства , 
в тому числі і з послом 
Республіки Латвія в Україні 

Юрісом Понкайсом. По-
дарували йому пам’ятний 
сувенір та запросили 
з візитом до Комишу-
васького НВК. Зустріч 
закінчилась пригощанням 
національними смаколи-
ками. Дітям подарували 
сувеніри з символікою на 
честь сторіччя встановлен-
ня дипломатичних відносин 
між Латвією та Україною.

Усім сучасним дітям дуже 
подобаються торгівельні 
центри. Наша група не 
була виключенням. Діти з 
задоволенням провели час 
у торгівельному центрі 
«Гулівер» та, як нам ска-
зали, в найвідомішому 
магазині Києва – ЦУМі. Це 
цікавий життєвий досвід. 
Мета нашої подорожі була 
не тільки ознайомити з 
історичними пам’ятками, 
але і показати дітям з не-
великих населених пунктів 
життя великого мегаполісу 
з мільйонним населенням. І 
є надія, що нам це вдалось.

Ця поїздка стала мож-
ливою завдяки співпраці 
багатьох людей. А 
організував її та був нашим 
гідом у Києві військовий 
капелан Микола Візер. 
Разом зі своєю частиною 
він ніс службу в нашому 
районі і прийняв  рішення 
долучати дітей Сходу до 
життя всієї України. Такі 
подорожі виховують у 
дітей відчуття гордості 
за свою країну, свою сто-
лицю, бажання жити в 
єдиній Україні.   Дякуємо 
всім, хто доклав зусиль до 
цієї доброї справи, і маємо 
надію, що це не остання 
подорож, і Київ ще не раз 
почує веселий сміх наших 
дітей.           

Сергій Степанов, 
учитель 

Комишуваського НВК

Аліна Рибіна та Дар’я Аліпова

МАН – це цікава науково-
дослідницька діяльність, 
кропіткий пошук ново-
го та недослідженого, 
спільна робота учня та 
його наукового керівника. 
Секції Попаснянської 
районної філії ЛОМА-
НУМ працюють у Гірській 
багатопрофільній гімназії 
та Попаснянській гімназії 
№20. За результатами рай-
онного етапу конкурсу 
переможцями стали Аліна 
Рибіна (ГБГ) та Дар’я 
Аліпова (гімназія №20). 
16 та 17 лютого у місті 
Рубіжне відбувся облас-
ний етап Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів МАН. Наші 
дівчата добре склали 
іспити з базових дисциплін 
та переконливо презенту-
вали свої дослідження. 

“Я дуже хвилювалась 
перед іспитом, але також 
були присутні цікавість та 
новизна. Процес захисту 
мені дуже сподобався, всі 
роботи були дуже цікаві, 
учасники з захопленням 
відстоювали свою думку 
та дослідження. Я вва-
жаю, що участь у МАНі 
дає великий життєвий 
досвід, який мені  знадо-

биться у майбутньому”, - 
розповідає Аліна Рибіна.

Аліна представила на за-
хист роботу з математи-
ки, нажаль, до перемоги 
їй не вистачило декількох 
балів. Дар’я виконала 
дослідження з філології та 
посіла І місце. 

Аліна та Дар’я дуже 
вдячні своїм науковим 
керівникам Вікторії Мель-
ничук, вчителю математи-
ки ГБГ та Тетяні Коржик, 
вчителю Попаснянської 
гімназії № 20.   

“Для мене МАН – це 

невичерпні можливості 
та нові враження, а та-
кож безцінний досвід. 
Два дні конкурсних ви-
пробувань були сповнені 
неповторної атмосфери 
дружньої конкуренції. 
Перемога в цьому 
конкурсі стала доказом 
того, що всі зусилля 
були далеко не марни-
ми. Наразі я відчуваю 
як задоволення, так і 
відповідальність, бо по-
переду ще один етап 
конкурсу”, - каже Дар’я 
Аліпова.

Нові перемоги МАНівців

15 и 16 февраля учащи-
еся школ Попаснянского 
района посетили Киев, 
где приняли участие в 
Совместном меропри-
ятии структуры ООН 
Женщины Украины. Де-
легация Луганской об-
ласти, в которую вошли 
школьники, участвовала 
в обсуждении вопроса 
гендерного равенства 
и расширения прав и 
возможностей женщин, 
а также посетила Вер-
ховную Раду Украины и 
достопримечательности 
столицы.
В составе делегации 

Киев посетили учащиеся 
из всех школ и гимназий 
Попасной, Горской мно-
гопрофильной гимназии, 
Камышевахского УВК, а 
также Рубежанского ли-
цея. Возглавила делега-
цию заместитель главы 
Луганской облгосадми-
нистрации Ольга Лишик. 
13 детей Попаснянско-

го района сопровождали 
директор Попаснянской 
школы № 21 Марина 
Устенко и директор Гор-
ской многопрофильной 
гимназии Елена Кацин-
ская.
О поездке рассказала 

Марина Устенко.
Местом проведения 

круглого стола на тему 
гендерного равенства 
стала Киевская Между-
народная школа. Перед 
началом мероприятия 
для делегации из Луган-
ской области провели 
экскурсию по школе. 
«Это учебное заведе-

ние является частным, 
и стоимость обучения в 
нем составляет порядка 
20-22 тысячи долларов в 

год. Мы были поражены 
уровнем технического 
оснащения и организа-
цией учебного процесса 
в этой школе», - отмеча-
ет Марина Устенко.
Провели круглый стол 

на тему гендерного ра-
венства сами учащиеся 
старших классов этой 
школы, которые были 
ведущими. Участники 
круглого стола дискути-
ровали на темы стере-
отипов и отношения к 
гендерного равенству, 
традиционной роли жен-
щин и мужчин в обще-
стве, привлечении муж-
чин к домашней жизни, 
уходу за детьми и о мно-
гом другом.
В рамках программы 

первого дня делегация 
также посетила Верхов-
ную Раду Украины, где 
гидом для них стала на-
родный депутат Украи-
ны Мария Ионова. Дети 
побывали практически 
во всех кабинетах, где 
работают народные 
депутаты. Побывали и 
в зале заседаний, где 
принимают важные для 
страны решения и за-
коны. Дети смогли поси-
деть в креслах народных 
депутатов и представить 
себя представителями 
власти.
«Мария Ионова мо-

тивировала нас рас-
сказом о своей жизни и 
политической карьере. 
После общения с ней 
мы серьезно начали за-
думываться, чего хотим 
достичь в будущем. Нам 
даже сказали, что будут 
рады видеть нас в Вер-
ховной Раде. Находить-
ся в Верховной Раде 

было просто «Вау!», 
одно дело видеть все 
по телевизору, а тут я 
сама побывала в зале, 
посидела на месте де-
путата – это очень кру-
то», - говорит Анаста-
сия Варенье ученица 
21 школы.
Во время экскурсии по 

Верховной Раде дети 
также встретились с ее 
председателем Андре-
ем Парубием, но, как 
отмечает Анастасия, 
он был сильно занят 
работой и им удалось 
лишь немного с ним 
пообщаться.
На следующий день 

учащихся ждали экс-
курсии в Националь-
ный музей имени 
Тараса Шевченко, Со-
фиевский и Михайлов-
ский соборы, Майдан 
Независимости. 
По Киеву переме-

щались на комфор-
табельном автобусе. 
В каждом из мест, где 
побывали дети, деле-
гацию сопровождали 
разные гиды, которые 
являются специали-
стами в той или иной 
области знаний.      
«Поездка была орга-

низована на высшем 
уровне. Программа 
была очень интерес-
ной и познавательной. 
При этом нас обеспе-
чили абсолютно всем 
- в Киев и обратно мы 
ехали в вагонах купе, 
жили в роскошной 
гостинице и кушали 
только в ресторанах», 
- отмечает директор 21 
школы Марина Устен-
ко.

Владимир ЗАРУБА

Посетили Верховную Раду и 
частную Киевскую Международную 
школу: подробности поездки 
школьников в Киев

Учасники навчально-рольової гри 
«Модель ООН» відвідали столицю

Розвісили на деревах паперових янголів
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«Война – это зло»: воспоминание попаснянина 
об участии в войне в республике Афганистан

15 февраля 1989 года, после десятилетней войны, Советский Союз окончательно вы-
вел войска из Афганистана. Александр Шахов рассказал о том, как попал в Афгани-
стан, как проходила служба, и как сложилась его жизнь после возвращения домой. 

В 19 лет Александра Шахова призвали на сроч-
ную службу. После «учебки» его направили на 
Китайско -Монгольскую границу в пограничные 
войска , стрелком . Однажды его разбудили после 
наряда и объявили о том, что нужно собирать вещи 
в путь. Никто не объяснял, куда и зачем их везут. 
«На месте нам сообщили, что нужно пройти мед-

комиссию и готовиться к пересылке», - вспомина-
ет Александр. После медкомиссии его назначили 
водителем . «Тогда начались разговоры о том, что 
возможно нас направят в Афганистан. Из присут-
ствующих никто не сказал, что я не пойду или не 
хочу. Кому позволяло здоровье, все уходили на 
службу», - говорит Александр Шахов.
Служба в Афганистане  
В 1987 году в Афганистан их доставили на вер-

толетах. Поскольку Александр был водителем, 
постоянно в республике он не находился. Он до-
ставлял грузы, продовольствие, боеприпасы, то-
пливо и другое. «Моя служба проходила в разъез-
дах», - вспоминает Александр. Он рассказал, что 
каждое возвращение в Афганистан считалось бо-
евой операцией. Колонны машин все время были 
под вражеским прицелом и часто попадали под 
обстрел . Во время поездки окна постоянно дер-
жали открытыми, а возле себя автомат, готовый к 
бою. С воздуха  колонну машин прикрывали верто-
леты. Александр говорит, что всегда был уверен в 
товарищах и знал, что они его прикроют. «Именно в 
Афганистане я встретил «кучу» настоящих друзей, 
таких, наверное, можно встретить только на войне. 

Это люди, на которых стоит равняться и ставить в 
пример», - говорит Александр.
Его родители не знали, что он служит в Афгани-

стане. В своих письмах домой он писал о том, что 
его служба проходит на границе.

Вооружение и отдых
Члены вооруженных формирований использовали  

стрелковое оружие, минометы, гранаты и мины. «В 
горах техника особо не нужна. Душманы использо-
вали то, что могли унести на себе или на ишаках», 
- вспоминает Александр. В подразделении, в кото-
ром служил он, использовали машины: ЗИЛ, Урал, 
КрАЗы, БМП, БРДМ и БТР.
Отдыхать приходилось в полевых условиях. Спа-

ли либо в машинах, либо забрасывали спальные 
мешки наверх тентованной машины. «Но так мы 
отдыхали, если территорию охраняли», - расска-
зывает Александр. Зачастую спать приходилось в 
землянках. На глину настилали солому, а под голо-
ву – бушлаты, если они были. «Мы были молодыми 
парнями и не обращали внимание на трудности. 
Поспав три часа, чувствовали себя отлично», - го-
ворит Александр Шахов.

Климат и медицина
Александр рассказал, что климат Афганистана 

очень сильно отличался от того, к которому он при-
вык. В жару температура доходила до 60 граду-
сов. «Если в такую жару дотронуться до машины, 
можно было обжечься», - вспоминает он. Зимой 
за один вечер снега могло выпасть выше колен, а 

на утро его уже не было. Поэтому зима была сы-
рой и любые  раны, если их сразу не обработать, 
начинали  гноиться. «Помню, я царапнул палец и он 
моментально начал гноиться», - говорит Александр 
Шахов.
На точках были оборудованы медпункты. А сол-

даты носили на рукавах индивидуальные пакеты, 
в которых было все, что пригодится при ранениях. 
Взаимоотношение с местным населением
В Афганистане Александр заметил, как бедно 

живет местное население. «Дома строили из ка-
мыша, а крыши накрывали соломой. Когда я это 
увидел в первый раз, я не поверил, что люди могут 
так жить»,- говорит он. Чуть получше жили люди в 
больших городах.  
Александр рассказал, что военнослужащие 

постоянно  помогали местному населению. Они 
привозили продовольствие и воду. «Наши солдаты 
оказывали большую помощь населению, хотя сей-
час их считают оккупантами», - говорит он. Недав-
но он посмотрел документальный фильм, снятый 

американскими кинооператорами. Американцы 
проехали дорогами Афганистана и пообщались со 
старейшинами сел. «Так вот они говорили, что со-
ветский солдат был для них помощником и опорой. 
И по сравнению с американскими воинами – это 
большая разница», - говорит Александр.
Также он рассказал, что с вводом советских войск  

на территорию Афганистана, в Советский Союз 
прекратились поставки наркотических веществ.

Возвращение домой
«Я всегда говорю, что война – это зло и влечет 

за собой ужасные последствия. По возвращению 
не все смогли приспособиться к мирной жизни», 
- говорит Александр. У него до сих пор остались 
прифронтовые симптомы, его организм реагирует 
на любой шорох. «Тогда мы всегда были насторо-
же. Спали и держали ухо востро. Наверное, мой 
организм  так приспособился», - говорит он.
Из Афганистана Александр вышел в феврале  

1989 года. «На дембель я должен был идти в ноябре  
1988 года, но службу продлили»,- говорит он. Вер-
нувшись, два месяца провел дома. После чего по-
шел работать на завод. Проработав год, он попал в 
больницу. «Наверное, я слишком быстро вернулся 
к мирной жизни, нужно было больше времени по-
тратить на восстановление», - говорит Александр. 
По рекомендации врачей он уволился и перешел 
на другое место работы.
Сейчас Александр возглавляет районный Союз 

ветеранов Афганистана. Они занимаются военно-
патриотическим воспитанием молодежи, проводят 
субботники и спортивные мероприятия.
За службу Александр Шахов награжден медалями . 

Также ко всем юбилейным датам ветеранам 
вручают  награды. «У нас очень много наград. 
Если мы будем их носить, то на кителе не оста-
нется свободного  места. Поэтому мы очень редко 
одеваем  все свои награды», - говорит Александр.

Кристина СТОВПЯГАВ Афганистане был водителем

На войне встретил настоящих друзей

Награжден медалями

Александр Шахов
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Волшебники красок: репортаж из Золотовского 
филиала Попаснянской школы искусств

О том, что в помещении Золотовской 
много профильной гимназии есть место 
и для школы искусств делаю вывод из 
таблички на стене учебного заведения. 
Я отправилась в гимназию с надеждой 
попасть на занятие в класс декоративно-
прикладного искусства.

«А вам не сюда. Школа искусств в подвальном по-
мещении», - говорит мне сотрудник многопрофиль-
ной гимназии.
И действительно, справа вижу побеленный вход и 

лестницу, ведущую в подвал. Из темного помеще-
ния я попадаю в саму школу искусств.
Коридор окрашен в бежевый цвет. Аккуратно, 

чисто.  Пока определяюсь, куда мне идти, в зимней 
куртке становится жарко.
Комната, именуемая кабинетом для художествен-

ного отделения, нисколько не похожа на стандарт-
ное помещение учреждения культуры, а больше 
на творческую мастерскую. Помещение до отказа 
набито изделиями разных цветов и техник, от чего 
в глазах начинает рябить. В высоких шкафах красу-
ются фигурки и картины из пластилина, деревья из 
бисера, бумажные фигурки животных, цветные бу-
мажные бабочки, вязанные мягкие игрушки и даже 
гипсовая голова Аполлона. Перед шкафами – ряд 
мольбертов, а возле них в коробках «зерна» буду-
щих шедевров – баночки с красками.
За партами дети дошкольного возраста. Они за-

канчивают рисовать, а им на смену уже подтягива-
ются школьники младших классов.
«Такой вот у нас муравейник. По просьбе родите-

лей занимаюсь и с маленькими детками», - с улыб-
кой говорит педагог Елена Винокурова.
Детей сложно оторвать от увлекательного занятия. 

На просьбу родителей собираться, они реагируют 
неохотно. Провожая маленьких учеников, Елена 
Вячеславовна вкратце знакомит меня со своей био-
графией: педагогическое образование, декоратив-
но-прикладным искусством занималась всю жизнь, 
Народный мастер Луганщины без документов, кото-
рые потеряла в суматохе дней обострения военного 
конфликта. Профессионализм преподавателя вы-
дает ряд грамот на стене: за победу ее учеников в 
областных, всеукраинских и даже международных 
конкурсах – диплом на итальянском языке.
Группа воспитанников школьного возраста тем 

временем уже расселась по своим местам.
«Мы сегодня с вами будем волшебниками. Я по-

кажу вам, как можно творить чудеса при помощи 
обычных гуашевых красок», - обращается к ним пе-
дагог.
Заинтригованные дети замирают в ожидании. Но 

тишина длится всего несколько секунд, и они, как 
скворцы, перебивая друг друга, начинают засыпать 
преподавателя разными вопросами.
В комнату врывается какой-то мальчик и громко 

оповещает присутствующих о том, что кто-то из од-
ноклассников надел его обувь. Внимание детей пе-
реключается на обиженного школьника. Но ситуа-
ция вскоре проясняется: требовательно осмотрев  
обувь всех присутствующих, он таки находит свою 
потерю.
Несколько минут уходит, чтобы успокоить и снова 

рассадить детей по местам.

Елена Винокурова объясняет воспитанникам не-
сложную технику: листок бумаги она покрывает 
слоем белой краски, а затем на нем хаотично ста-
вит разноцветные точки.
«А что это за техника?», - спрашиваю я у нее.
Она говорит мне, что это техника правополушар-

ного рисования. Она помогает ребенку раскрыть 
художественное видение, восприятие и научиться 
«играть» цветами.
Чтобы получить то волшебство, о котором она 

говорила , необходимо аккуратно вести линии 
кисточкой  от одного края бумаги к другому. Цвета 
плавно переходят один в другой, не смешиваясь. 
При этом она предупреждает, что кисточку необхо-
димо периодически просушивать тряпкой, чтобы на 
бумагу не попала лишняя вода.
«Когда я вырасту, хочу стать известной художни-

цей и выставлять свои картины в галерее», - с вос-
торгом сообщает мне маленькая Саша.
Дети спешат приступить к работе. Нетерпеливо 

слушая преподавателя кто-то из них умудряется 
скомкать пластиковый стаканчик с белой краской и 
вымазать себя и детвору поблизости.
У юных художников разный подход к работе. Де-

вочки берут баночки с гуашью и заполняют свой 
лист множеством разноцветных маленьких точек. 
Напрочь забыв рекомендации педагога, они при-

нимаются поспешно легкими движениями размазы-
вать краску по бумаге.
У мальчиков все иначе. Они выбирают по два 

цвета , и ставят жирные капли краски, а затем мед-
ленно и уверенно, с истинно мужской хваткой и 
нажимом  размазывают их по бумаге.
В итоге и те и другие получают один непонятный 

цвет. Но мальчики довольны своей работой. Они 
деловито берут новые листы, чтобы продолжать 
творить. «Почему у нас не получилось?», - жалуют-
ся девочки.
Елена Винокурова терпеливо повторяет им все, 

что и говорила, демонстрируя на работах учеников 
их ошибки.
Со второй попытки у некоторых все же получается  

создать тот фон, о котором им рассказывала их 
преподаватель.
«Дайте нам еще бумаги», - просят дети, которые гото-

вы продолжать свои художественные эксперименты.
Елена Вячеславовна просит меня помочь разре-

зать напополам альбомные листы бумаги.
Дети выхватывают у меня бумагу и продолжают 

свои попытки. Казалось бы, простая техника вы-
зывает у них столько восторга, что хочется наблю-
дать за ними вечно. Кто знает, быть может в этой 
мастерской растут будущие великие художники.

Екатерина РАДИОНОВА

14 лютого напередодні 30-ї річниці виводу радянських  
військ з Афганістану у районному краєзнавчому музеї 
пройшов урок мужності «Афганська голгофа». На 
зустріч зі школярами 11-го класу гімназії № 25 був 
запрошений  воїн-інтернаціоналіст, член Попаснянської 
районної організації Української Спілки ветеранів 
Афганістану Олексій Дмитрович Ігенко. Також гос-
тями  нашого заходу були представники архівного 
відділу Попаснянської ВЦА Христина Хащенко та 
Юлія Сергієва. Співробітники музею ознайомили дітей 
з тематичними експозиціями «Попаснянська районна 
організація українського союзу ветеранів Афганістану»  
та «Вони загинули в Афгані».  

Горіли свічки, звучали вірші і музика та демон-
струвались відеоролики. Дітям розповіли про при-
чини введення  радянських військ в Афганістан, про 
історичне значення афганської війни. Мета уроку: вихо-
вання почуття обов'язку, відповідальності, патріотизму, 
підвищення статусу героїко-патріотичного виховання 
в закладах культури. Олексій Дмитрович згадав про 
своє перебування в Афганістані та розповів, яку важ-
ливу роль відіграє в житті людини товариська дружба 
та відданість, та як важливо відчувати поряд надійне 
плече, з яким не страшно протистояти ворогу. Загиблих 
земляків вшанували хвилиною мовчання.

Яна Проскурова, директор музею

Дети с увлечением осваивают азы живописи

Присутнім розповіли про історичне значення афганської війни

В краєзнавчому музеї провели урок мужності
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Скільки українців живе 
без стресу

Більше половини українців (52%) у 2018 році пере-
живали стрес. Такі результати дослідження Київського 
міжнародного інституту соціології. Жодної стресової 
ситуації за рік не було у 38% опитаних.

Як передає etcetera.media, за даними соціологів, більше 
стресували жінки – (56% проти 48%). Однак, більше 
чоловіків переживали через втрачену роботу (8% проти 
4%). Зазначимо, ще 12% українців пережили важку хворо-
бу чи операцію, а 8% опитаних зіштовхнулися з підлістю.

На включення до Списку
всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО претендують 
15 об’єктів в Україні

На включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕ-
СКО претендують 15 об’єктів в Україні, серед яких 
історичні центри міст Одеси і Чернігова, каньйон 
Кам’янця-Подільського і Бахчисарайський палац. Про 
це повідомляє УНН.

Згідно з процедурою, включенню до Списку 
всесвітньої спадщини об’єкта передує внесення його до 
Попереднього списку об’єктів всесвітньої спадщини. 
Наразі саме в цьому Попередньому списку від України 
містяться наступні об’єкти:

1. Археологічний комплекс «Кам’яна могила»  
(Запорізька область)

2. Астрономічні обсерваторії України
3. Бахчисарайський палац Кримських ханів
4. Комплекс об’єктів Судацької фортеці
5. Культурний ландшафт та каньйон міста Кам’янець-

Подільський
6. Дендрологічний парк «Софіївка» (м.Умань 

Черкаської області)
7. Історичний центр міста-порту Одеса
8. Історичний центр міста Чернігів
9. Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські 

споруди, Кирилівська та Андріївські церкви, Києво-
Печерська Лавра

10. Миколаївська астрономічна обсерваторія
11. Канівський заповідник «Могила Тараса Шевченка» 
12. Укріплені поселення на генуезьких торгівельних 

шляхах від Середземного до Чорного моря
13. Культурний ландшафт «Печерних міст» Кримської 

Готії
14. Історичне середовище столиці кримських ханів в 

місті Бахчисарай
15. ДЕРЖПРОМ (Будинок Державної промисловості) 

у Харкові
При цьому в Мінкульті додали, що на сьогодні триває 

робота над розробкою номінаційних досьє, що включає 
інформацію з виявлення об’єкта, опис об’єкта, підстави 
для включення, стан збереження та фактори, які впливають 
на об’єкт, охорона та управління, моніторинг, документація 
та контактну інформацію відповідальних органів.

Сколько жителей Украины 
готовы жертвовать деньги и 
заниматься волонтерством

Фонд демократических инициатив имени И. Кучерива 
вместе с социологической службой Центра Разумкова 
опубликовал результаты социологического опроса «Об-
щественная активность граждан Украины», сообщает 
informator.ua. Опрос был проведен с 19 по 25 декабря 
2018 года. Было опрошено 2017 респондентов старше 
18 лет. Погрешность опроса составляет 2,3%.

Согласно данным исследования, наблюдается посте-
пенное повышение общественной активности украин-
цев. Если в декабре общественно активными себя на-
зывали 7,7% украинцев, то в декабре 2018 года – 9,8%. 

При это более 90% украинцев не являются обществен-
но-активными людьми. Самая большая активность на-
блюдается на Западе (12,3% опрошенных) и на Востоке 
(10,8%) страны. Также наибольший уровень активизма 
наблюдается у молодежи до 25 лет (10,8%) и людей от 
40 до 59 лет (более 13% опрошенных).

Чаще всего украинцы, согласно данным опроса, про-
являют свою активность в рамках профсоюза (4,8%) 
и общественной организации (3,8%). При этом моло-
дежь до 25 лет предпочитает участвовать в рамках об-
щественных организаций, то люди, старше 40 лет – в 
проф союзах. Есть и региональные различия – самый 
высокий уровень активности в общественных органи-
зациях наблюдается Запада и Востока страны – по 18% 
жителей, наименьший – на Юге – 10%.

За последние годы растет процент людей, которые за-
нимаются волонтерской деятельностью: с 12% в 2013 
году до 18% в декабре 2018 года. Самый высокий уро-
вень волонтерства наблюдается среди молодежи (24%). 
Если говорить по регионам, то самый высокий уровень 
отмечен на Западе (21%) и в Центре (22%) страны и зна-
чительно ниже — на Юге (11%) и Востоке (14%).

Также довольно высокий процент украинцев, которые 
готовы оказать денежную или материальную помощь 
конкретным людям или организациям. Если в 2012 году 
таких было 29%, то в 2018 году уже 38,5%. Правда в 
2015 году таких людей было 47%, так что можно гово-
рить о спаде благотворительной активности.

У США дівчина з психічним 
розладом стала адвокатом

У США вперше випускниця юрфаку з психічним роз-
ладом у вигляді аутизму стала адвокатом, отримавши 
ліцензію на юридичну практику в штаті Флорида.

Як повідомляє Legal.Report з посиланням на агентство 
Associated Press, 24-річна уродженка Південної Флориди 
Хейлі Мосс (Haley Moss) успішно склала адвокатський 
іспит і прийняла присягу перед суддею в січні 2019 року. 
У Мосс діагностували високофункціональний аутизм  в 
трирічному віці. Лікарі попередили батьків, що їх ди-
тина навряд чи зможе розраховувати на повноцінних 
друзів, закінчити школу, отримати водійські права і 
роботу. Проте дівчинці за підтримки фахівців вдалося 
впоратися із серйозною затримкою в розвитку мови, і її 
перевели на звичайну форму навчання.

Будучи підлітком, Хейлі захопилася живописом, ора-
торським мистецтвом та літературною творчістю. Свою 
першу з трьох книг, шкільну автобіографію, вона на-
писала в 15 років. Ще через п’ять років Мосс екстер-
ном закінчила Флоридський університет, отримавши 
спеціальності юриста-криміналіста і психолога. Після 
цього дівчина поступила на юридичний факультет 
Університету Майамі, де на другому курсі влаштувала-
ся на роботу в юрфірму. У 2018 році на церемонії вру-
чення дипломів їй довірили вимовити офіційну промову 
від імені всіх випускників. Початківець адвокат планує 
спеціалізуватися в охороні здоров’я та міжнародному 
праві.

Разработан новый способ 
борьбы с кариесом 

Американские химики создали наноматериал, способ-
ный растворять пленки из микробов, которые способ-
ствуют формированию налета и зубного камня. Об этом 
сообщает newformat.info.

«Наши наночастицы обладают интересным свойством, 
которое делает их похожими на ферменты – они не про-
являют себя в нейтральной среде, но начинают выра-
батывать перекись водорода при повышенной кислот-
ности. Пероксид, в свою очередь, убивает бактерии и 
разрушает биопленки, не трогая здоровые части зубов», 
– рассказал Хюн Ку из университета Пенсильвании.

Как передает mir24.tv, ученые подчеркивают, что но-
вый наноматериал представляет собой микроскопиче-
ские частицы оксида железа, которые покрыты пленкой 
из полисахаридов и других органических веществ. При 
попадании в пищевод, она постепенно растворяется, а 
железо выделяется в желудочно-кишечный тракт.

Регулирующие органы в США уже одобрили изобре-
тение. В настоящее время его используют для борьбы с 
малокровием.

Специалисты считают, что подобные наночастицы 
можно добавлять в зубную пасту или в раствор для про-
мывки рта.

Британка легла спать и 
неожиданно родила девочку

Эбони Стивенсон легла спать с легким недомоганием, 
а через четыре дня проснулась мамой. Девушка не по-
дозревала что беременна, пишет realmir.com.ua.

Как оказалось, у 18-летней жительницы города Олдем 
— две матки. Одна из них продолжала менструльный 
цикл, поэтому Стивенсон даже не подозревала, что бе-
ременна.

Кроме того у девушки не было ярко выраженных при-
знаков беременности, потому что матка с ребенком 
была расположена ближе к ее спине.

Как сообщается, Стивенсон легла спать с небольшим 
недомоганием и головной болью.

Во сне у нее начались приступы, как выяснилось поз-
же, из-за предэклампсии. Как сказала девушка, она не 
помнит, как после этого встала и отправилась в ванную, 
где у нее случился припадок.

Мать Эбони рассказывает, что у ее дочери внезапно 
вырос живот. Она вызвала скорую.

Через три часа после приступа Стивенсон отвезли в 
больницу, где ей в экстренном порядке сделали кесаре-
во сечение.

Через четыре дня Эбони Стивенсон пришла в созна-
ние и узнала, что родила девочку весом 3,45 килограмм. 
По мнению врачей, девочка родилась точно в срок — 
Эбони вынашивала ее девять месяцев. Она назвала дочь 
Элоди.

Черепахи зустрічались 
50 років і розійшлись 

Черепахи Бібі і Полді знамениті на увесь світ своєю 
любовною історією та бурхливим романом, який здиву-
вав навіть зоологів, пише lux.fm.

Черепахи народилися ще в ХIX столітті, а познайо-
милися в швейцарському зоопарку, коли їм обом було 
трохи більше 20 років. В цієї парочки почалася любов 
з першого погляду, яка тривала 50 років. Таких довгих  
стосунків між двома тваринами наука до цього не 
спостерігала.

Але в 2012 році черепахи розійшлись та ще й зі свар-
кою. Бібі чомусь розлютилась на коханого і навіть 
відгризла колишньому частину панцира.

З того часу зоологи мріють помирити кумедну па-
рочку. Спочатку вони думали, що Бібі не впізнає 
Полді через старість, але тести показали, що з нею 
все добре.

Зараз колишня парочка живе в різних будинках і пово-
диться, як розлучене подружжя: коли Бібі гуляє і бачить 
Полді, вона починає шипіти як змія.

Ось такі от докази, що в тварин бувають не менш 
бурхливі стосунки, ніж у людей.

У Китаї заборонять давати 
учням домашні завдання на 
основі мобільних додатків

У китайській провінції Чжецзян заборонять вчите-
лям шкіл давати домашні завдання дітям на основі 
мобільних додатків. Таким способом влада хоче зберег-
ти зір школярів.

Як пише thebabel.com.ua з посиланням на видання The 
Guardian, влада провінції вже прийняла проект поста-
нови, і найближчим часом розпочнуться громадські об-
говорення.

Прийнятий регламент також обмежує на 30% 
використан ня електронних пристроїв поза навчальним 
часом. Дітей зобов’яжуть виконувати домашні завдання 
у зошитах. Їм заборонять без дозволу приносити у кла-
си електронні пристрої. У той же час перерви збільшать, 
щоб зайняти дітей спортом.

Як пише видання, у Китаї дуже високий рівень 
короткозорості серед дітей та молоді — через масове 
«залипання» підлітків в екрани телефонів та планшетів. 
Загальний показник короткозорості у Китаї становить 
31%, серед старшокласників — 77%, серед студентів — 
80%, а серед учнів молодших класів майже 65%.

Міністерство освіти закликало учнів початкових і 
середніх шкіл загалом виконувати домашні завдання  
тільки на папері. При цьому наголошується, що мобільні 
пристрої навряд чи будуть видалені з навчального  
процесу  повністю.

Юридическая романтика: 
прокурор инсценировал 
судебный процесс, чтобы 
сделать предложение

В ходе инсценированного судебного заседания про-
курор из Флориды сделал предложение руки и сердца 
бывшей коллеге-адвокату. 

Как пишет yaizakon.com.ua, гособвинитель Брэндон 
Динец познакомился с Дженнифер Леттман в 2016 году, 
когда оба работали в прокуратуре округа Палм-Бич. 
Позднее девушка сменила работу и устроилась в не-
большую юрфирму, специализирующуюся на граждан-
ском судопроизводстве.

На подготовку сюрприза у прокурора ушло пять ме-
сяцев. Прокурор договорился с судьей окружного суда 
об инсценировке слушаний о нетрезвом вождении. Роль 
подсудимого и адвоката исполнили знакомые жениха.

Будущую невесту Динец уговорил прийти в суд под 
предлогом послушать и оценить своё напутственное 
слово присяжным. Это практиковалось в прокуратуре, 
и у нее такая просьба не вызвала подозрений.

Адвокат догадалась о сюрпризе, как только судья от-
крыла заседание и пригласила в зал 17 членов жюри 
– близких родственников и друзей. Увидев будущего 
тестя и сестру, девушка заплакала, после чего согласи-
лась принять предложение у вставшего на одно колено 
прокурора.

«Мистер Динец, вы приговариваетесь к пожизненно-
му заключению», – подытожила судья под общий смех 
в зале.

В Золотом более 400 бездомных собак: 
какие решения предлагают горожане
На заседании коорди-

национного совета Зо-
лотого 15 февраля акти-
висты города выдвинули 
на обсуждение вопрос 
регулирования числен-
ности бездомных собак. 
Местные жители утверж-
дали, что животные ве-
дут себя агрессивно.
«Эвтаназия не за-

прещена на законода-
тельном уровне, если 
собака представляет 
угрозу жизни и здоро-
вью людей», - говори-

ла представительница 
ГО «Східна надія» Нина 
Прядилля .
Также она утвержда-

ла, что усыпление собак  
– это единственный 
действенный способ 
избавиться  от собак, в то 
время как чипирование 
не поможет снизить их 
агрессию.
По мнению активист-

ки Светланы Пече-
ний, животных можно 
устраивать  в добрые 
руки через интернет.

«Мы выделили 110 ты-
сяч гривен на чипирова-
ние. Этого хватит где-то 
на 50 собак», - сказал 
руководитель военно-
гражданской админи-
страции Константин 
Ильченко. Он обратился 
к присутствующим на за-
седании общественни-
кам с просьбой привлечь 
структуры, которые по-
могут с финансирова-
нием для чипирования 
остальных собак.
Екатерина РАДИОНОВА

Підсумки опитування: 
як ви оцінюєте якість 
надання послуг 
на території 
Попаснянського 
району?
Ми вирішили дізнатися, як мешканці Попаснянсь-

кого району оцінюють якість надання послуг. Для 
цього було створено інтернет-опитування, що 
складалося з одинадцяти питань.
На перше питання, як ви оцінюєте якість надан-

ня комунальних послуг, відповіли 104 людини.
38% опитаних оцінюють дуже погано, 38% - пога-

но, 15% - добре, 1% - дуже добре, 8% - не можуть 
оцінити.
На друге питання, як ви оцінюєте якість надання 

медичних послуг, відповіло 103 людини.
15% опитаних оцінюють дуже погано, 39% - пога-

но, 32% - добре, 1% - дуже добре, 13% - не можуть 
оцінити.
На третє питання, як ви оцінюєте якість надання 

освітніх послуг (дитсадок), відповіли 96 чоловік.
3% опитаних оцінюють дуже погано, 24% - погано, 

48% - добре, 9% - дуже добре, 16% - не можуть 
оцінити.
На четверте питання, як ви оцінюєте якість на-

дання освітніх послуг (школа), відповіли 99 
чоловік.
5% опитаних оцінюють дуже погано, 23% - погано, 

52% - добре, 3% - дуже добре, 17% - не можуть 
оцінити.
На п’яте питання, як ви оцінюєте якість надання 

послуг в сфері дозвілля, відповіли 99 чоловік.
24% опитаних оцінюють дуже погано, 45% - пога-

но, 22% - добре, 0% - дуже добре, 9% - не можуть 
оцінити.
На шосте питання, як ви оцінюєте якість надан-

ня послуг в сфері культури, відповіли 96 чоловік.
18% опитаних оцінюють дуже погано, 41% - пога-

но, 31% - добре, 5% - дуже добре, 5% - не можуть 
оцінити.
На сьоме питання, як ви оцінюєте якість надан-

ня послуг з правової допомоги, відповіли 94 лю-
дини.
18% опитаних оцінюють дуже погано, 43% - пога-

но, 21% - добре, 1% - дуже добре, 17% - не можуть 
оцінити.
На восьме питання, як ви оцінюєте роботу 

поліції, відповіли 100 чоловік.
14% опитаних оцінюють дуже погано, 46% - пога-

но, 25% - добре, 4% - дуже добре, 11% - не можуть 
оцінити.
На дев’яте питання, як ви оцінюєте якість 

надання  соціальних послуг, відповіли 94 людини .
21% опитаних оцінюють дуже погано, 46% - пога-

но, 21% - добре, 0% - дуже добре, 12% - не можуть 
оцінити.
На десяте питання, як ви оцінюєте роботу ДСНС, 

відповіли 90 чоловік.
11% опитаних оцінюють дуже погано, 29% - пога-

но, 32% - добре, 1% - дуже добре, 27% - не можуть 
оцінити.
На одинадцяте питання, як ви оцінюєте роботу 

ЗМІ, відповіли 99 чоловік.
7% опитаних оцінюють дуже погано, 21% - погано, 

47% - добре, 14% - дуже добре, 11% - не можуть 
оцінити.

Примітка: дані не є репрезентативними і вони 
не обов’язково презентують громадську думку в 
цілому.

Крістіна СТОВПЯГА

В Золотом много лет не регулировали численность собак

В Попасной проверили состояние столовых 
и пищеблоков в учебных заведениях

14 февраля учебные заведения Попасной посетила комиссия, созданная при райгос
администрации. Комиссию создали  после того, как в социальной сети появились фото 
неудовлетворительного состояния пищеблока в многопрофильной гимназии № 25. По 
этому случаю комиссия сейчас проводит служебное расследование, а также проверя
ет, как и в каких условиях осуществляется питание в других школах города.

Члены комиссии посе-
тили школьные столо-
вые общеобразователь-
ных школ № 24 и № 21, 
гимназии № 20 и опор-
ного учебного заведения 
общеобразовательной 
школы № 1.
Комиссия проверила 

состояние помещений 
столовых и пищебло-
ков, где непосредствен-
но готовится пища для 
детей. Визит совпал со 
временем, когда в шко-
лах готовились кормить 
детей, поэтому присут-
ствующие смогли лично 
увидеть, как готовят еду, 
и ознакомиться с меню 
школьных столовых.
Всюду, где побывали 

члены комиссии, работу 
пищеблоков  и столовых 
признали удовлетвори-
тельной. Но при этом все 
члены комиссии пришли 
к мнению, что все по-
мещения пищеблоков и 
столовых нуждаются в 
ремонте.
Особо членов комиссии 

впечатлила работа сто-
ловой в опорном учеб-
ном заведении общеоб-
разовательной школе 
№ 1. Уже несколько лет 
школа самостоятельно 
осуществляет питание 
детей в столовой. В шта-
те школы работают четы-
ре сотрудника столовой.
Школа также самостоя-

тельно проводит тендер 
на приобретение про-
дуктов питания и готовит  
еду в столовой. Меню  
в столовой этой школы 
разно образнее.
Меню в школьных 

столовых утверждают 
ежедневно, о чем сви-
детельствуют его распе-

чатка с датой, печатью 
и подписью директора 
школы, подписью по-
вара, а также школьной 
медсестры. 
В меню для детей в 

школах города, где пи-
тание осуществляет 
частный предпринима-
тель Ирина Тодорова, 

есть макароны, каши, 
отварные сосиски, капу-
ста, котлеты, тефтели, 
соленые огурцы, супы 
для детей из группы про-
дленного дня, пирожки, 
булочки, компоты из су-
хофруктов. Реализовы-
вается и буфетная про-
дукция в виде пирожков, 
булочек, пиццы, сосиски 
в тесте и др.
По словам первого за-

местителя главы По-
паснянской райгосад-
министрации Романа 
Колесника, в дальней-
шем комиссия проверит 
работу школьных сто-
ловых во всем Попас-
нянском районе. Также 
администрация будет 
рекомендовать пред-
принимателям, которые 
осуществляют пита-
ние детей, проводить в 
школьных столовых экс-
пертизы и приглашать 
для этого сотрудников 
Госпродпотребслужбы 
каждые два месяца. Но 
будут ли они это делать, 
зависит от самих пред-
принимателей.

Владимир ЗАРУБА

Состояние пищеблоков признали удовлетворительным

Меню в школах утверждают ежедневно
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

№ 8 (999) от 22 февраля 2019 г.

Юристи Норвезької ради у справах біженців 
(NRC) допомагають у вирішенні житлових, 

земельних та майнових питань (ЖЗМ)
Якщо вас цікавить отримання правової консультації з наступних питань, будь 

ласка, звертайтеся на номер безоплатної «гарячої» лінії NRC 0 800 302 007:
• Визнання права власності на спірне нерухоме майно;
• Реєстрація права власності, купівля/продаж нерухомості на 

підконтрольній та непідконтрольній території;
• Оформлення спадщини на підконтрольній та непідконтрольній 

території;
• Дарування/обмін нерухомого майна, приватизація;
• Зайняття нерухомості/землі військовими;
• Комунальні послуги (нарахування, заборгованість, скарги на 

комунальні служби);
• Оформлення/отримання житлових субсидій;
• Щомісячна адресна допомога ВПО;
• Реєстрація (зняття з реєстрації) місця проживання;
• Компенсація за зруйноване житло;
• Оренда; 
• Податок на землю/нерухомість;
• Спільне управління нерухомістю (ОСББ);
• Житло соціального призначення тощо.
Юридичні послуги надаються за фінансової підтримки Європейського 

Союзу. 

Усі послуги Норвезької ради у справах біженців 
надаються безкоштовно.

Оголошення
Попаснянська ЗОШ № 24 оголошує про намір передати в оренду не-

житлове приміщення за адресою: м. Попасна, провул. Лєрмонтова, 14, з 
метою використання під їдальню, площею 94,3 кв. м, терміном на 12 місяців 
(відповідно до рішення Попаснянської районної ради Луганської області № 
65/6 від 07.02.2019 року)

Заяви від фізичних та юридичних осіб про оренду відповідного майна 
прий маються протягом десяти робочих днів з моменту оголошення за 
адресою : м. Попасна, провул. Лєрмонтова, 14.

До заяви додаються наступні документи:
1) для учасників - юридичних осіб:
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- копії установчих документів, посвідчені нотаріусом або юридичною особою ;
- довідка органу статистики про включення орендаря-юридичної особи до 

ЄДРПОУ; 
-довідка від учасника конкурсу про відсутність порушеної справи про 

банкрутство . 
2) для учасників - фізичних осіб:
- свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця; 
- витяг з державного реєстру реєстрації підприємців;
- копія документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним 

чином  оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
- довідка від участника конкурсу про відсутність порушеної справи про 

банкрутство .

Оголошення
ВЦА м. Золоте та с. Катеринівка оголошує про намір передачі в оренду 

нежитлового приміщення, загальною площею 13,6 м² за адресою: Лугансь-
ка область, Попаснянський район, м. Золоте, кв. Сонячний, 8А. 

Максимально можливий строк оренди – 1 рік. 
Мета використання: розміщення офісного приміщення. 
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих 

днів після опублікування оголошення за адресою: 93295, Луганська область, 
м. Золоте, кв. Сонячний, 8а. 

Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із 
зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У випадку 
надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде 
оголошено конкурс на право оренди приміщення, відповідно до вимог абз. 3 
ч. 4 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ВЦА м.Золоте та с.Катеринівка

УКРАЇНА
ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ
СТО ДРУГА СЕСІЯ

РIШЕННЯ
19 лютого  2019 р.                         м. Попасна                                   № 102/20  
Про затвердження детального
плану території земельної ділянки
Розглянувши лист КП «Попаснянський районний водоканал» з проханням 

затвердити детальний план території земельної ділянки, керуючись ст.ст. 
8,10,16,19,21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
п.4.12 розділу IV Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства від 16.11.2011 № 290 «Про затверджен-
ня порядку розроблення містобудівної документації», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку прове-
дення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час  
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», врахо-
вуючи протокол № 1 від 10 листопада 2017 року громадських слухань щодо 
проекту «Детального плану території під будівництво каналізаційної насосної 
станції та напірного колектору від мікрорайону ВРЗ до очисних споруд 

м. Попасна», п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Попаснянська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити «Детальний план території орієнтовною площею 0,50 га в м. 

Попасна Луганської області під будівництво каналізаційної насосної станції 
та напірного колектору від мікрорайону ВРЗ до очисних споруд м. Попасна.» 
(додається)

2. Оприлюднити дане рішення в міськрайонній газеті «Попаснянський 
вісник» та на офіційному сайті Попаснянської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
транспорту, зв’язку та благоустрою, земельних відносин та охорони довкілля.

Міський голова                                                                           Ю.І.ОНИЩЕНКО

УКРАЇНА
ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ
СТО  ДРУГА СЕСІЯ

РIШЕННЯ
19 лютого 2019 р.                           м. Попасна                                      № 102/7
Про затвердження генерального
плану міста Попасна
Розглянувши містобудівну документацію «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН МІСТА 

ПОПАСНА ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ», роз-
роблену ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА  
«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», експертний звіт щодо розгляду містобудівної 
документації № 01-0612-18/МД, з метою довгострокової стратегії планування 
та забудови території, забезпечення соціально-економічного, комплексного 
розвитку міста, керуючись ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», 
ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 42 ч. 1 
ст. 26, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Попас-
нянська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити містобудівну документацію: «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН МІСТА 

ПОПАСНА ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ», роз-
роблену ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА  
«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».

2. Зобов’язати підприємства, установи та організації, незалежно від форм 
власності, які здійснюють проектування, роботи з будівництва, реконструкції 
та капітального ремонту, здійснюють окремі види господарської діяльності 
у будівництві та землекористуванні, дотримуватись положень містобудівної 
документації міста Попасна згідно з чинним законодавством України.

3. Визнати такими, що втратили чинність:
- «Генеральний план міста Попасна»,  розроблений в 1988 році Українським 

державним інститутом «Містобудування», м. Київ;
- рішення Попаснянської міської ради  від 30.05.2013 № 41/9 «Про визнання 

існуючого генерального плану м. Попасна придатним для подальшого вико-
ристання».

4. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в газеті 
«Попаснянський вісник».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постій комісію з 
питань транспорту, зв’язку та благоустрою, земельних відносин та охорони 
довкілля.

Міський голова                                                                       Ю.І. ОНИЩЕНКО

Сільгоспвиробникам Попаснянського 
району: інформація щодо знищення 
насіння сільськогосподарських культур

Відповідно до ч.5,6 ст.17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» 
з 29.01.2019 вступив в дію наказ Міністерства аграрної політики та продоволь-
ства України від 20.12.2018 № 613 «Про затвердження Порядку знищення 
насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші 
цілі та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення 
багаторічних насаджень або в інших цілях».

1. Цей Порядок визначає процедуру знищення насіння, яке не може бути 
використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, а також садивного 
матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних на-
саджень або в інших цілях.

2. Вимоги цього Порядку поширюються на суб'єктів господарювання, які є 
власниками насіння та/або садивного матеріалу.

3. Передбачені у цьому Порядку заходи здійснюються за рахунок власника 
насіння та/або садивного матеріалу.

4. У разі прийняття рішення про необхідність знищення насіння та/або садив-
ного матеріалу власник цього насіння та/або садивного матеріалу направляє 
заяву до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби.

5. Насіння та/або садивний матеріал підлягає знищенню шляхом спалюван-
ня, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до 
вимог нормативних документів під наглядом посадової особи територіального 
органу Держпродспоживслужби, яка здійснює державний нагляд (контроль) у 
сфері насінництва та розсадництва (далі - інспектор).

Про час та місце знищення інспектор у триденний строк після отримання за-
яви від власника насіння та/або садивного матеріалу повідомляє місцеву дер-
жавну адміністрацію або орган місцевого самоврядування, на території якої 
(якого) заплановано здійснення знищення насіння та/або садивного матеріалу.

6. Інспектор до знищення насіння та/або садивного матеріалу зобов'язаний:
1) здійснити візуальний огляд насіння та/або садивного матеріалу, за яким 

ініційовано знищення;
2) провести відеофіксацію (фотофіксацію) знищення;
3) за зверненням власника встановити можливість самостійного знищення 

насіння та/або садивного матеріалу власником за місцем його зберігання та/
або необхідність направлення насіння та/або садивного матеріалу на знищен-
ня до підприємства, яке відповідає вимогам статті 19 Закону України "Про ви-
лучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання 
неякісної та небезпечної продукції".

7. За фактом знищення насіння та/або садивного матеріалу інспектор 
територіального органу Держпродспоживслужби складає акт знищення 
насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші 
цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення 
багаторічних насаджень або в інших цілях, у чотирьох примірниках, які ма-
ють однакову юридичну силу, - по одному для територіального органу Держ-
продспоживслужби; власника насіння та/або садивного матеріалу, що знище-
но; підприємства, що здійснювало знищення (у разі залучення); державної 
адміністрації або місцевого органу самоврядування (за необхідності).

Шановні сільгоспвиробники району, за запитаннями щодо знищення насіння 
звертатися до державного інспектора у сфері насінництва та розсадництва ГУ 
ДПСС в Луганській області за адресою: м. Попасна, пл. Миру, 2

Н.М. БОНДАРЕНКО, С.В. ШУТЕНКО, 
 головні спеціалісти ГУ ДПСС в Луганській області

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації –
керівника районної військово-цивільної адміністрації 
19 лютого 2019 р.                                       Попасна                                                 № 352        
Про внесення змін до розпорядження 
голови районної державної адміністрації – керівника районної 
військово-цивільної адміністрації від 22.12.2018р. № 2488 
«Про районний бюджет  на 2019 рік»
Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», Бюджет-

ним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України  «Про Державний бюджет України на 2019 рік» зобов’язую:

внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації - 
керівника районної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2018 № 2488 
«Про районний бюджет на 2019 рік»:

1. У п.п.1 п.1 цифри «450672,559», «444667,829» замінити  цифрами 
«449636,892», «443632,162» відповідно.

2. У п.п.2 п.1 цифри «450672,559», «418646,358», «32026,201» замінити 
цифрами  «472601,509», «423199,423», «49402,086» відповідно. 

3. Додатки 1 - 6 до розпорядження викласти в новій редакції, що додаються.
Голова  райдержадміністрації –
керівник  районної
військово-цивільної адміністрації                                                  С.ШАКУН 

Додатки 1 - 6 до розпорядження: http://pps.loga.gov.ua/oda/documents/
official/pro_vnesennya_zmin_do_rozporyadzhennya_golovi_rayonnoyi_
derzhavnoyi_101

Попаснянський МРВ ГУ ДСНС України 
у Луганській області інформує

У державі протягом 2018-2019 років склалась вкрай складна ситуація із за-
гибеллю людей на пожежах. Так, щодоби у середньому гинуло більше 10-ти 
громадян. 

З 1 січня 2019 року по 17 січня 2019 року в Україні на пожежах загинуло 175 
осіб, що на 28,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. 

Враховуючи аналіз причин та умов загибелі людей на пожежах протягом 
зазначеного періоду основними причинами пожеж стали необережність під 
час куріння та порушення використання теплових та електричних приладів. 
Більшість загиблих на пожежах є люди похилого віку та безробітні, тобто мало 
захищені верстви населення.

Мали місце пожежі із груповою загибеллю людей. Так, 9.01.2019 року у м. 
Деражня Хмельницької області у приватному житловому будинку виникла 
пожежа. Внаслідок пожежі загинуло 3 людини. Ймовірна причина пожежі – 
необережність під час куріння.

Крім цього, на 14 пожежах загинуло по 2 особи. У Дніпропетровській 
області сталося 3 таких пожежі, у Львівській та Одеській областях – по 2, 
Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській, 
Харківській, Черкаській областях – по 1 пожежі.

Враховуючи аналіз причин та умов загибелі людей на пожежах протягом за-
значеного періоду слід вказати, що найбільше людей у цей період загинуло на 
території Дніпропетровської, Чернігівської, Донецької, Харківської, Одеської 
та Львівської областей.

Поряд з цим, акцентуємо увагу, що протягом 2018 року на території 
Луганської області збільшилась кількість випадків загибелі людей внаслідок 
пожеж у порівнянні з минулим роком (61 особа – у 2018році, з них 7 у По-
паснянському районі проти 51 особи – у 2017 році). Найбільше зростання 
кількості загибелі людей на пожежах у м. Рубіжному – у 6 разів, у Троїцькому 
районі – у 2,5 рази, у Кремінському районі – у 2 рази, у Міловському районі – 
на 100%, у Білокуракинському районі – на 66,67%, у Новоайдарському районі 
– на 66,67%, у Сватівському районі – на 50 %, у Марківському районі – на 
50%, у Попаснянському районі – на 40% та у Сєвєродонецьку – на 25%.

Також з початку 2019 року вже зафіксовано 8 випадків загибелі людей, з них 
1 у Попаснянському районі.

Всі факти виявлення загибелі людей на пожежах зафіксовані у житловому секторі.
Основними причинами виникнення пожеж, на яких загинули люди, є не-

обережне поводження з вогнем – 34 випадки, порушення правил монтажу 
й експлуатації пічного опалення – 8 випадків, порушення правил монтажу й 
експлуатації електрообладнання – 17 випадків та підпал – 2 випадки.

Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення та зменшення 
загибелі людей під час пожеж у житловому секторі і мінімізації негативних 
наслідків від них на території Попаснянського району протягом 2019 року, про-
симо Вас дотримуватися простих правил пожежної безпеки у побуті:

- перед увімкненням обігрівального пристрою переконатись, що він не має 
механічних ушкоджень;

- не вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже 
електро мережа може не витримати перевантаження;

- не розміщувати обігрівач поблизу легкозаймистих предметів;
- не накривати радіатор електроприладу та не використовувати обігрівач 

для сушки одягу;
- не обігрівати житло газовими, саморобними та несправними 

електрообігрівачами;
- не залишати ввімкненими електрообігрівальні пристрої під час виходу з 

будинку.
Під час експлуатації пічного опалення забороняється:
- залишати печі без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;
- користуватися печами, які мають тріщини;
- розміщати паливо та інші горючі речовини і матеріали безпосередньо пе-

ред топковим отвором;
- зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому 

на дерев`яній підлозі або горючій підставці;
- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;
- застосовувати для розпалювання легкозаймисті та горючі рідини.
Пам’ятайте, що виконання цих рекомендацій стане гарантією безпеки для 

Вас та Ваших близьких. У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події 
негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером “101”.

Попаснянський МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області

Для отримання податкової соціальної пільги робітник 
має подати заяву роботодавцю

Попаснянська державна податкова 
інспекція Лисичансько-Попаснянсь-
кого управління Головного управління 
ДФС Луганської області інформує, 
що громадяни, які працюють непо-
вний робочий день, та батьки з дво-
ма і більше дітьми мають право на 
податкову соціальну пільгу. Щоб її 
отримати та, відповідно, зменшити 
свої податкові зобов’язання, людина 
повинна подати заяву до бухгалтерії 
підприємства. Про це в інтерв’ю ви-
данню «Факти» розповіла заступник 
начальника управління – начальник 
відділу адміністрування податку з 
доходів фізичних осіб Департаменту 
податків і зборів з фізичних осіб ДФС 
Тетяна Федченко. 

«Соціальна пільга – це можливість 
платника зменшити нараховану суму 
місячної зарплатні на розмір такої 
пільги. Тобто зарплата зменшується 
на суму пільги і лише після цього 
оподатковується податком на доходи 
фізичних осіб», – пояснила Тетяна 
Федченко. 

Пільга складає 50% місячного 

розміру прожиткового мінімуму для 
дієздатних осіб, встановленого на 
1 січня звітного податкового року. У 
2019 році це – 960 грн 50 коп (50% 
від 1921 грн прожиткового мінімуму 
для дієздатних осіб станом на 1 січня 
2019 року). 

Право на таку пільгу має кожна 
працююча людина, яка отримує 
заробітну плату та є платником пода-
тку на доходи фізичних осіб. 

Однак при цьому особа має 
відповідати певним умовам. 

По-перше, податкова соціальна 
пільга застосовується до нарахованої 
місячної зарплатні, якщо її розмір 
не перевищує суму, яка дорівнює 
місячному прожитковому мінімуму, 
який діє на 1 січня звітного року для 
дієздатної особи, помноженої на 1,4 
та округленої до 10 гривень. У 2019 
році сума обмеження складає 2 тис. 
690 грн. 

По-друге, пільга застосовується 
лише до заробітної плати та не 
стосується інших доходів. 

«Тобто підприємці не можуть 

претендувати на податкову пільгу. 
Також вона не стосується сум, от-
риманих від проведення незалежної 
професійної діяльності (нотаріуси, 
адвокати тощо)», – підкреслила Тетя-
на Федченко. 

По-третє, пільга починає застосову-
ватися роботодавцем з дня отриман-
ня від платника заяви і документів, 
які підтверджують право на її вико-
ристання. 

По-четверте, пільга не 
застосовується, якщо працівник, 
окрім зарплатні, отримує виплати з 
бюджету у вигляді стипендії, грошо-
вого або майнового забезпечення 
учня, студента, аспіранта тощо. 

П’ята умова – податкова пільга 
надається тільки за одним місцем 
роботи. 

«Якщо особа працює на кількох 
підприємствах, вона може обрати, 
де їй вигідніше скористатися правом 
на пільгу, та подати роботодавцю 
письмову заяву», – зазначила Тетяна 
Федченко. 

Вона також підкреслила, що де-

яким категоріям платників пода-
ткова соціальна пільга надається 
у більшому розмірі, ніж звичайно. 
Це – студенти, аспіранти, ордина-
тори, ад’юнкти, чорнобильці І та ІІ 
категорій, інваліди І та ІІ груп, а також 
ветерани війни, зокрема, учасники 
бойових дій. 

Для батьків неповнолітніх дітей 
передбачено особливий порядок на-
дання пільги. Вона надається обом 
батькам, а якщо в сім’ї двоє та більше 
дітей до 18 років, пільга надається на 
кожну дитину. 

Наприклад, для матері з двома 
дітьми вона складатиме не 960 грн 
50 коп, а 1 тис. 921 грн, з трьома - 2 
тис. 881 грн 50 коп. 

При цьому лише для одного з 
батьків граничний розмір зарплатні, 
який дає право на пільгу, збільшується 
в залежності від кількості дітей у віці 
до 18 років. 

Попаснянська ДПІ Лисичансько-
Попаснянського управління

Головного управління ДФС у 
Луганській області

Червоний Хрест надасть 
гранти для відновлення 
підприємств у 
Попаснянському районі

Попаснянська районна державна адміністрація 
повідомляє, що Міжнародний Комітет Червоного 
Хреста  починає реалізацію проекту, направленого  
на відновлення малих та середніх підприємств, 
постраждалих  в результаті конфлікту, шляхом надання  
грантів для створення додаткових робочих місць.

Розглядається ведення комерційної діяльності в одному  
із населених пунктів району, а саме: Гірське, Попасна, 
Золоте, Врубівка, Комишуваха, Новотошківка, Тошківка, 
Нижнє та Оріхове, Катеринівка, Троїцьке, Новозванівка.

В проекті можуть взяти участь підприємці/підприємства 
(офіційно зареєстровані або готові до реєстрації), які 
хотіли б відновити або розширити існуючий бізнес. 
Одним  з основних критеріїв відбору є створення від 4 до 
10 нових робочих місць.

Реєстрація кандидатів для участі у інформаційній 
зустрічі триває до 5 березня за телефоном гарячої лінії 
МКЧХ: 0 800 300 125



11№ 8 (999) от 22 февраля 2019 г. ТВ  ПРОГРАММА Попаснянский вестник

Понедельник, 25
07.10 Утро с Украиной
09.30 «Трое в лабиринте»
11.35, 15.30 Агенты 
справедливости (16+)
16.10, 03.15 История од-
ного преступления (16+)
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Криминаль-
ный журналист»
23.30 Х/ф «2+1»

Вторник, 26
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
11.20 Реальная мисти-
ка
13.20, 15.30 Агенты 
справедливости (16+)
16.00 История одного 
преступления (16+)
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Криминаль-
ный журналист»
23.20 Без паники
00.00, 02.15 Т/с «CSI: 
Майами»
04.40 Реальная мистика

Среда, 27
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь. 
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты 
справедливости (16+)
16.00 История одного 
преступления (16+)
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Криминаль-
ный журналист»
23.20 Громкое дело
00.00, 02.15 Т/с «CSI: 
Майами»
01.45 Телемагазин
04.40 Реальная мистика

Четверг, 28
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты 
справедливости (16+)
16.00 История одного 
преступления (16+)
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Криминаль-
ный журналист»
23.30 Д/ф «Крым. Укра-
денный полуостров»
00.55, 02.20 Т/с «CSI: 
Майами»
04.40 Реальная мистика

Пятница, 1
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь. 
Новый сезон
11.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с «Дом, 
который..»
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украи-
на»
21.00 Главная тема. Вы-
бор
23.20 По следам
00.00, 02.30 Т/с «Благи-
ми намерениями»
02.00 Телемагазин
05.10 Звездный путь

Суббота, 2
07.00, 15.00, 19.00 Се-
годня
07.30, 05.20 Звездный 
путь
07.50, 15.20 Т/с «Крими-
нальный журналист»
16.00, 20.00 Т/с «Отель 
«Купидон»
21.00 Шоу «Дивовижні 
люди»
23.00 Х/ф «Терапия 
любовью»
01.00, 02.20 Т/с «CSI: 
Майами»
01.50 Телемагазин
03.45 Реальная мистика

Воскресенье, 3
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
09.20 Т/с «Отель «Ку-
пидон»
13.10 Т/с «Благими на-
мерениями»
17.20, 21.00 Т/с «Ми-
раж»
19.00 Сегодня. Итоги
20.00 Главная тема
23.30 Х/ф «Там, где 
есть счастье для меня»
01.30 Телемагазин
02.00 История одного 
преступления (16+)
05.30 Реальная мистика

Понедельник, 25
06.40 М/с «Майлз из бу-
дущего»
08.00 М/ф
09.50 Х/ф «Космос 
между нами»
12.10 Х/ф «Принц Вэлиант»
14.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров»
16.05 Х/ф «Хоббит: 
Битва пяти воинств»

19.00 Ревизор. Магазины
21.00, 22.00 Тайный агент
00.00 Т/с «Коварные 
горничные»

Вторник, 26
06.00 М/с
07.15 Х/ф Кольцо дракона
09.00 Х/ф «Копи Царя 
Соломона»
12.45 Т/с «Затерянные»
17.00 Заробитчане
21.00 Аферисты в сетях 
23.00 Х/ф «Горячие копы»
01.00 Т/с «Коварные 
горничные»

Среда, 27
07.00 М/с «Майлз из бу-
дущего»
08.50 Х/ф «Кольцо Ни-
белунгов»
12.45 Т/с «Затерян-
ные»
17.00 Подиум
21.00 Аферисты в сетях 
(16+)
23.00 Х/ф «Четверо 
против банка»
00.50 Т/с «Коварные 
горничные»
02.30 «Служба розыска 
детей»

Четверг, 28
03.00 Зона ночи
04.50 Абзац
06.45, 08.20 Kids Time
06.50 М/с «Майлз из бу-
дущего»
08.25 Х/ф «Ученик Мер-
лина»
12.25 Т/с «Затерян-
ные»
17.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Аферисты в сетях 
23.00 Х/ф «На гребне 
волны»
01.20 Т/с «Коварные 
горничные»

Пятница, 1
03.00 Служба розыска детей
03.05 Зона ночи
04.40 Абзац
06.25, 07.40 Kids Time
06.30 М/с «Майлз из бу-
дущего»
07.45 Пацанки. Новая 
жизнь (16+)
13.00 Суперинтуиция 
16.50 Т/с «Домик на 
счастье»
21.00 Аферисты в сетях 
23.00 Х/ф «Брейвен»
01.00 Х/ф «Горячие 
копы»

Суббота, 2
06.05 М/с «Майлз из бу-
дущего»
07.20 Ревизор. Магазины
09.15 Тайный агент
10.30 Тайный агент
12.30 Заробитчане
14.20 Кто сверху? (12+)
16.20 М/ф «Зоотрополис»
18.30 Х/ф «Первый 
мститель»
21.00 Х/ф «Первый 
мститель: Вторая во-
йна»
23.45 Х/ф «У холмов 
есть глаза»

Воскресенье, 3
07.00 М/ф «Кунг-фу 
Панда»
08.50 М/ф «Зоотрополис»
10.50 Х/ф «Брейвен»
12.50 Х/ф «Первый 
мститель»
15.00 Х/ф «Первый 
мститель: Вторая война»
18.00 Х/ф «Первый мсти-
тель: Противостояние»
21.00 Х/ф «Аноним»
23.00 Х/ф «У холмов 
есть глаза 2»
00.45 Х/ф «У холмов 
есть глаза»

Понедельник, 25
06.35 Факты недели
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.10, 13.20 Секретный 
фронт. Дайджест
14.10 Х/ф «Гравитация»
16.30 Х/ф «Прибытие»
20.15 Прорвемся!
21.25 Т/с «Вскрытие 
покажет»
22.20 Свобода слова
00.00 Х/ф «Джанго ос-
вобожденный»

Вторник, 26
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Прорвемся!
11.10, 17.15 Антизомби. 
Дайджест
12.05, 13.20 Х/ф «Ники-
та»
14.50, 16.15, 21.25 Т/с 
«Вскрытие покажет»
20.15 Гражданская обо-
рона Премьера
22.35 «На троих» (16+)
23.40 Х/ф «Анаконда»
01.20 Т/с «Особо опа-
сен»

Среда, 27
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
12.30, 13.20 Х/ф «Ана-
конда»
14.45, 16.15, 21.20 Т/с 
«Вскрытие покажет»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт 
Премьера
22.35 «На троих» (16+)
23.35 Х/ф «Анаконда 2: 
Охота за проклятой ор-
хидеей»
01.25 Т/с «Особо опа-
сен»

Четверг, 28
06.30 Утро в большом городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Секретный фронт
12.20, 13.20 Х/ф «Ана-
конда 2: Охота за про-
клятой орхидеей»
14.45, 16.15, 21.25 Т/с 
«Вскрытие покажет»
17.15 Антизомби. Дайд-
жест
20.15 Битва версий Пре-
мьера
22.40 «На троих» (16+)
23.40 Х/ф «Озеро стра-
ха: Анаконда»
01.25 Т/с «Особо опасен»

Пятница, 1
05.40, 17.15 Граждан-
ская оборона
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Битва версий
11.10, 13.20 Х/ф «Жаж-
да золота»
13.30, 00.20 «На троих» 
16.15 Т/с «Вскрытие 
покажет»
20.15 Антизомби Пре-
мьера
21.30 Дизель-шоу (12+)
03.35 Великие авантю-
ристы

Суббота, 2
05.50 Больше чем правда
07.35 Я снял!
09.20 Дизель-шоу (12+)
10.45 Особенности на-
циональной работы
13.00 «На троих» (16+)
15.00 Т/с «Вскрытие 
покажет»
19.10 Х/ф «Кровный 
отец»
20.55 Х/ф «Безбашенные»
22.55 Х/ф «Т2 Трейн-
споттинг»
01.15 Х/ф «Озеро стра-
ха: Анаконда»
02.40 Великие авантю-
ристы

Воскресенье, 3
06.45 Антизомби
08.35 Т/с «Отдел 44»
12.20, 13.00 Х/ф «Кров-
ный отец»
14.15 Х/ф «Безбашен-
ные»
16.10 Х/ф «Стартрек»
18.45 Факты недели. 
100 минут
20.35 Х/ф «Стартрек: 
Возмездие»
23.15 Х/ф «Стартрек: 
Бесконечность»
01.35 Х/ф «Т2 Трейн-
споттинг»
03.50 Т/с «Код Констан-
тина»

Понедельник, 25
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
12.40 «Меняю жену»
13.45 Семейные мелодрамы
14.45 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с Моя чужая жизнь
19.20 Секретные материалы
20.45 Т/с «В воскресе-
нье рано зелье собирала»
22.45 «Деньги 2019»
00.05 «Голос страны 9»

Вторник, 26
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30, 22.45 «Свадьба 
вслепую»
11.10 «Меняю жену»
13.45 Семейные мелодрамы
14.45 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
19.20 Секретные материалы
20.45 Т/с «В воскресе-
нье рано зелье собирала»
00.25 Х/ф «Слуга народа»
02.15 Т/с «Тайна се-
кретного шифра»

Среда, 27
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30 Свадьба вслепую
11.15 «Меняю жену»
13.45 Семейные мелодрамы
14.45 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
19.20 Секретные материалы
20.45 Т/с «В воскресе-
нье рано зелье собирала»
22.45, 00.05 «Мир наи-
знанку - 10: Бразилия»
01.05 Х/ф «Сбежавшая 
невеста»

Четверг, 28
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30 Свадьба вслепую
11.15 «Меняю жену»
13.45 Семейные мелодрамы
14.45 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45 Т/с «В воскресе-
нье рано зелье собирала»
22.30 Право на власть
01.00 «Деньги 2019»

Пятница, 1
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30 Свадьба вслепую
11.25 «Меняю жену»
13.45 Семейные мелодрамы
14.45 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
19.20 Секретные материалы
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Лига смеха 2019»
22.35 «Игры приколов»
23.35 «Лига смеха 2018»
01.40 «Рассмеши коми-
ка. Дети 2»

Суббота, 2
06.45 «Деньги 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Едим за 100»
11.15, 23.30 «Светская 
жизнь. 2019»
12.15 Т/с «В воскресе-
нье рано зелье собирала»
16.30, 21.40 «Вечерний 
квартал»
18.30 «Рассмеши коми-
ка. Дети 2019»
20.25 «Украинские сен-
сации 2019»
00.35 «Лига смеха 2018»
02.30 «Мультибарбара»

Воскресенье, 3
06.35 Машенькин кино-
зал. Мультфильм
06.45 «Украинские сен-
сации 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Мир наизнанку - 
10: Бразилия»
11.00 «Мир наизнанку-8»
13.10 Т/с «В воскресе-
нье рано зелье собирала»
17.15 Х/ф «Слуга народа»
21.00 «Голос страны 9»
23.35 «Лига смеха 2019»
01.25 «Мультибарбара»

Понедельник, 25
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
09.30, 18.00, 02.00 «Ка-
сается каждого»
11.30, 12.25 Х/ф «Жан-
дарм из Сен-Тропе»
12.00 «Новости»
14.10 Х/ф «Я ничего не 
знаю, но скажу все»
15.50 «Жди меня. Укра-
ина»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай. Роковая страсть»
00.00 Х/ф «Хроники из-
мены»

Вторник, 26
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
10.00 Х/ф «Ослиная 
шкура»
11.50, 12.25 Х/ф «Зор-
ро»
12.00 «Новости»
14.50 «Вещдок»
18.00, 02.00 «Касается 
каждого»
20.00, 04.05 «Подробно-
сти»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай. Роковая страсть»
23.55 Х/ф «Малахоль-
ная»
02.45 «Орел и Решка. 
Шоппинг»

Среда, 27
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
10.00, 12.25 Х/ф «Четы-
ре мушкетера Шарло»
12.55 Х/ф «Четверо 
против кардинала»
14.50 «Вещдок»
18.00, 02.00 «Касается 
каждого»
20.00, 04.00 «Подробно-
сти»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай. Роковая страсть»
23.55 Х/ф «Гувернант-
ка»
02.40 «Орел и Решка. 
Шоппинг»
04.55 «Top Shop»

Четверг, 28
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
10.20, 12.25 Х/ф «Боль-
шой переполох»
12.35 Х/ф «Операция 
«Тушенка»
14.50 «Вещдок»
18.00, 02.00 «Касается 
каждого»
20.00, 03.50 «Подробно-
сти»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай. Роковая страсть»
23.55 Х/ф «Любовь от 
всех болезней»
02.40 «Орел и Решка. 
Шоппинг»
04.55 «Top Shop»

Пятница, 1
05.30 М/ф
06.05, 22.00 «Следствие 
вели... с Леонидом Канев-
ским»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
10.15, 12.25 Х/ф «Весе-
лая Пасха»
12.40 Х/ф «Бархатные 
ручки»
14.50, 23.50 «Вещдок»
18.00 «Касается каждо-
го»
20.00, 02.30 «Подробно-
сти недели»
04.10 «Орел и решка. 
Морской сезон 3»
05.00 «Top Shop»

Суббота, 2
07.10 «Жди меня. Украина»
09.00 «Слово Предстоятеля»
09.10 Х/ф «Раз на раз 
не приходится»
10.30 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
12.20 Х/ф «Здравствуй 
и прощай»
14.15, 20.30 Т/с «Скар-
летт»
22.10 «Вечер Констан-
тина Меладзе. Последний 
романтик»
00.20 Х/ф «Полет фан-
тазии»
02.15 «Сценарии любви»
04.00 «Орел и решка. 
Морской сезон 2»

Воскресенье, 3
07.00 Х/ф Бархатные ручки
09.00 «Готовим вместе»
10.00, 11.00 «Орел и 
Решка. Мегаполисы»
12.00 «Орел и решка. 
Морской сезон 2»
13.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка. 3 сезон»
14.00 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке»
16.00 Х/ф «Три мушкете-
ра: Подвески королевы»
18.00 Х/ф «Три мушке-
тера: Месть миледи»
20.30 Х/ф «Сбежавшая 
невеста»
23.00 Х/ф «О нем»
00.20 «Вещдок»

Понедельник, 25
06.35 Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с Галерея Вельвет
12.30 Д/ц «Ароматы Чили»
13.55 Д/ц «Мир дикой 
природы»
15.15 Хорошая игра
15.45 Кто в доме хозяин?
16.15 Лайфхак
16.50 Послеобеденное шоу
18.20 Как там Евровидение?
19.00 Вместе
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/с «Секреты зам-
ков Великобритании»
21.40 Развлекательная 
программа с Майклом Щуром
22.15 Д/с «Шамвари: тер-
ритория диких животных»
22.50 Первая колонка
03.10 Свет

Вторник, 26
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 09.25, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 
05.00 Новости
06.35 Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Галерея 
Вельвет»
14.00, 15.15, 18.20 
«Крым: 5 лет сопротивле-
ния российской оккупации»
21.25 UA: Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/с «Шамвари: 
территория диких живот-
ных»
22.50 Схемы. Коррупция 
в деталях
00.00 Телепродажа Тюсо
02.20 «5 лет крымского 
сопротивления россий-
ской оккупации»
05.20 Своя земля

Среда, 27
06.00 М/с «Гон»
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Галерея 
Вельвет»
12.35 Д/ц «Ароматы 
Чили»
13.55 Д/ц «Мир дикой 
природы»
14.30 52 уик-энда
15.20 Т/с «Испанская 
легенда»
16.55 Сильная судьба
18.20, 02.35 Тема дня
18.55, 05.20 Своя земля
19.25 Д/ц «Мегаполисы»
19.55 Д/ф «Заминиро-
ванные верностью»
21.40 Сложный Разговор
22.15 Д/ф «Свобода или 
Смерть»
03.10 Наши деньги
04.30 Совместно

Четверг, 28
06.00 М/с «Гон»
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Галерея 
Вельвет»
12.35 Д/ц «Ароматы Чили»
13.55 Д/ц «Мир дикой 
природы»
15.20 Т/с «Испанская 
легенда»
17.25 Концерт группы 
«Пиккардийская терция»
18.20, 02.35 Тема дня
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/с «Секреты зам-
ков Великобритании»
21.40 Схемы. Коррупция 
в деталях
22.15 Д/с «Шамвари: тер-
ритория диких животных»
03.10 Свет
04.30 Совместно

Пятница, 1
06.00 М/с «Гон»
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Галерея 
Вельвет»
12.30 Д/ц «Ароматы Чили»
13.55 Д/ц «Мир дикой 
природы»
15.15 Т/с «Испанская 
легенда»
16.55 Д/ц «Браво, шеф!»
18.20, 02.45 Тема дня
18.50, 05.20 Своя земля
19.10 Предвыборная 
агитация кандидатов на 
пост Президента Украины
20.30 Первый на деревне
21.25, 02.20 UA: Спорт
21.55 Первая колонка
22.35 Д/с «Самый загру-
женный в мире»
03.10 Свет
04.30 Совместно

Суббота, 2
06.30 Доброе утро, Страна!
10.05 Х/ф «Беляночка 
и Розочка»
11.25 Кто в доме хозяин?
11.55 Сильная судьба
13.00 Х/ф «Пармский 
монастырь»
15.00 Послеобеденное шоу
16.05 Совместно
16.40, 18.35 Д/ц
17.05 Т/с «Испанская 
легенда»
19.10 Предвыборная 
агитация кандидатов на 
пост Президента Украины
20.30 Д/ц «Мегаполисы»
21.25, 02.25 Рассекре-
ченная история
22.25 Д/ц «Неповтори-
мая природа»
03.20 Букоголики
04.00 Сложный Разго-
вор

Воскресенье, 3
06.30 Доброе утро, Страна!
09.40 Х/ф «Пармский 
монастырь»
11.25 Д/ц «Супер Чув-
ство»
12.00 Д/ц «Браво, шеф!»
13.20, 21.55 Д/ц «Непо-
вторимая природа»
13.55 #ВУКРАИНЕ
14.30 Первый на деревне
15.00 UA: Фольк
16.20 Т/с «Испанская 
легенда»
19.10 Предвыборная 
агитация кандидатов на 
пост Президента Украины
20.30 Д/ц «Мегаполисы»
21.25 Развлекательная 
программа с Майклом Щуром
23.00 Д/ц «Живописные 
села»
02.25 Рассекреченная 
история

1+1

ИНТЕР

ТРК
УКРАИНА

ICTV

ПЕРШИЙ

Понедельник, 25
06.05 Т/с «Коли ми вдома»
07.55 Мистические истории
09.40 МастерШеф (12+)
12.40 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Кре-
постная. 1, 2 с.»
22.50 Один за всех 

00.05 Давай поговорим 
о сексе
02.20 Лучшее на ТВ

Вторник, 26
06.00 Т/с «Коли ми вдома»
07.55 Мистические истории
09.45 МастерШеф (12+)
12.55 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
20.00 Т/с Крепостная. 3, 4 с.
22.50 Детектор лжи 

23.50 Давай поговорим 
о сексе

Среда, 27
06.05 Т/с «Коли ми вдома»
08.00 Мистические истории
09.50 МастерШеф (12+)
13.20 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 22.50 Следствие 
ведут экстрасенсы (16+)
20.00 Т/с Крепостная. 5, 6 с.
23.50 Давай поговорим 
о сексе

Четверг, 28
06.05 Т/с «Коли ми вдо-
ма. Нова історія»
08.00 Мистические истории 
09.55 МастерШеф (12+)
12.35 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
20.00 Т/с «Крепостная. 
7, 8 с.»
22.50 Беременна в 16 
23.50 Давай поговорим 
о сексе

Пятница, 1
06.30 Хата на тата 
(12+)
13.25, 22.50 Х/ф «Голая 
правда»
15.30 Х/ф «Загадка для 
Анны»
17.30, 22.00 Вiкна-
Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
20.00 Х/ф «Госпожа 
горничная»
00.45 Е в р о в и д е н и е 

2019. Национальный от-
бор

Суббота, 2
05.10, 16.55 Хата на тата 
(12+)
07.10 Т/с «Коли ми вдо-
ма. Нова історія»
09.05 Т/с «Крепостная. 
1-8 серия»
19.00 МастерШеф. Про-
фессионалы (12+)
22.20 Х/ф «Госпожа 
горничная»

Воскресенье, 3
05.05, 10.55 Хата на тата 
(12+)
07.05 Т/с «Коли ми вдо-
ма. Нова історія»
09.00 Все будет смач-
но!
15.30 МастерШеф. Про-
фессионалы (12+)
19.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
21.00 Один за всех (16+)
22.15 Я соромлюсь сво-
го тіла (16+)

НОВЫЙ
КАНАЛ

СТБ
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оружием - 0, незакон-
ный оборот наркотиков 
- 2, телес ные повреж-
дения - 0, прочие - 76. 

СЕКТОР РПП ОП
Дорожно-транспорт-

ных происшествий - 0, 
пострадавших - 0. На-

рушений ПДД -19, в 
нетрезвом сос тоянии 
- 0. Нарушений обще-
ственного порядка - 
17.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Обращений - 114. Из 

них: ИБС - 6; гиперто-

ния - 34; инсульт - 5; 
травмы - 13; роды - 2.

РАГС
Зарегистрировано: 

браков - 2; разводов 
- 0; смертей - 9; рож-
дений малышей - 2: 
Арина, Лейла.

За неделю произошло
ГПСЧ-30 

15 февраля, в По-
пасной, ул. Мира, 47 
произошло загорание 
чердака летней кухни. 
S=1,5 кв.м. Причина 

Граждане! В случае обна-
ружения взрывоопасных 
предметов и предметов, 
похожих на них, звоните по 
телефону: 101.

Понедельник, 25
05.00 Х/ф «Тайна снеж-
ной королевы»
08.00 Х/ф «Чародейки 
из предместья»
09.35 Х/ф «Фантазеры»
11.00 «Дикая собака динго»
13.00, 21.00 Х/ф «По се-
крету всему свету»
16.00, 00.00 Х/ф «Воспи-
тание жестокости у жен-
щин и собак»

19.00, 03.00 Х/ф «Не-
вероятное пари, или ис-
тинное происшествие, 
благополучно завершив-
шееся сто лет назад»

Вторник, 26
05.00 Х/ф «По секрету 
всему свету»
08.00 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин и 
собак»
11.00 Х/ф «Невероят-
ное пари, или истинное 
происшествие, благопо-

лучно завершившееся 
сто лет назад»
13.00, 21.00 Х/ф «При-
ключения Электроника»
17.30, 01.30 Х/ф «Почти 
смешная история»

Среда, 27
05.00 Х/ф «Приключе-
ния Электроника»
09.30 Х/ф «Почти 
смешная история»
13.00, 21.00 Х/ф «Удиви-
тельные приключения 
Дениса Кораблева»

16.00, 00.00 Х/ф «Трест, 
который лопнул»

Четверг, 28
05.00 Х/ф «Удивитель-
ные приключения Дени-
са Кораблева»
08.00 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул»
13.00, 21.00 Х/ф «Лекар-
ство от любви»
14.45, 22.45 Х/ф «Колье 
Шарлотты»

Пятница, 1
05.00 Х/ф «Лекарство 

от любви»
06.45 Х/ф «Колье Шар-
лотты»
13.00, 21.00 Х/ф «Лов-
кач и Хиппоза»
14.40, 22.40 Х/ф «Воро-
бей на льду»
15.55, 23.55 Х/ф «Ког-
да я стану велика-
ном»
17.35, 01.35 Х/ф «На по-
мощь, братцы!»

Суббота, 2
05.00 Х/ф «Ловкач и 

Хиппоза»
06.40 Х/ф «Воробей на 
льду»
07.55 Х/ф «Когда я ста-
ну великаном»
09.35 Х/ф «На помощь, 
братцы!»
13.00, 21.00 Х/ф «Руса-
лочка»
14.45, 22.45 Х/ф 
«Остров погибших кора-
блей»
17.30, 01.30  Х/ф 
«Отроки во Вселен -
ной»

Воскресенье, 3
05.00 Х/ф «Русалоч-
ка»
06.45 Х/ф «Остров по-
гибших кораблей»
09.30 Х/ф «Отроки во 
Вселенной»
13.00, 21.00 Х/ф «Ани-
скин и Фантомас. 1 с.»
14.30, 22.30 Х/ф «Ани-
скин и Фантомас. 2 с.»
16.00, 00.00 Х/ф «Иду на 
грозу»
19.00, 03.00 Х/ф «Город-
ской романс»

Понедельник, 25
07.40, 08.40 М/ф
07.50 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Операция Ы»
09.30 «Актеры-фронтовики»
10.20 «Моя правда»
11.05 «Провинциаль-
ный роман»
13.35 Х/ф Робинзон Крузо
15.25 Х/ф «Судьба че-
ловека»
17.25 Х/ф «Без вести 
пропавший»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 01.50 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 Х/ф «Спящий лев»
00.20 «Воспоминания»

Вторник, 26
07.50 «Неизвестная вер-
сия. За двумя зайцами»
09.30, 00.25 «Воспоминания»
10.05 «Владимир Басов. 
Бегун на длинные дистанции»
11.00 «Моя правда»
11.55 Х/ф «Такая позд-
няя, такая теплая осень...»
13.40 Х/ф Робинзон Крузо
15.30 Х/ф «Зайчик»
17.15 Х/ф «Баламут»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00 Т/с «Расследова-
ния Мердока»
23.00 «Человек ниоткуда»

Среда, 27
07.50, 11.40 «Моя правда»
09.40, 00.45 «Воспоминания»
10.50 «Вахтанг Кикабидзе: 
тайны тбилисского хулигана»
12.20 Х/ф «Иду к тебе»

13.30 Т/с «Робинзон Крузо»
16.15 Х/ф «Танцор диско»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 02.15 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 Х/ф «Как стать 
счастливым»

Четверг, 28
07.50, 11.25 «Моя правда»
09.40, 00.25 «Воспоминания»
10.35 «С любовью. 
Юрий Никулин»
12.15 Х/ф «Из жития 
Остапа Вишни»
13.40 Т/с «Робинзон Крузо»
16.25 Х/ф «Сокровища 
древнего храма»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 01.55 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 Х/ф «Сдается 

квартира с ребенком»
01.15 «Академия смеха»

Пятница, 1
07.50, 10.50 «Моя правда»
09.30 «Воспоминания»
10.00 «Два Миронова»
11.40 Х/ф «Водоворот»
13.15 Т/с «Робинзон Крузо»
16.00 Х/ф «Коммандос»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 02.10 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 Х/ф «Много шума 
из ничего»

Суббота, 2
07.50 «С любовью. 
Юрий Никулин»
09.30 «Моя правда»
10.20 «Неиз. версия. Бе-
регись автомобиля»
11.15 Х/ф «Мама, я лет-

чика люблю»
13.00 Х/ф Фанфан-тюльпан
15.00 Х/ф «Зита и Гита»
18.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00 «Морской характер»
22.55 Х/ф Товарищ генерал

Воскресенье, 3
07.50 «Два Миронова»
09.45 «Моя правда»
10.35 «Неизв. версия. Иван 
Васильевич меняет профессию»
11.25 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей»
13.15 Х/ф Братья по крови
15.10 Х/ф Ни пуха, ни пера
16.25 Х/ф «Ход конем»
18.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00 Х/ф «Заклятие 
Долины Змей»
23.00 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство»

Понедельник, 25
05.45 Х/ф «Крах инже-
нера Гарина»
08.55 Х/ф «Убить «Шакала»
10.25 Т/с «Кулагин и 
партнеры»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с 
«Служба расследований»
17.10, 21.40 «Легенды 
уголовного розыска»
01.55 «Тайны крими-
нального мира»
03.20 Случайный свидетель

Вторник, 26
05.55 Х/ф «Крах инже-
нера Гарина»
09.00 Х/ф «Груз без 
маркировки»
10.40 Т/с «Кулагин и 
партнеры»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с 
«Служба расследова-
ний»
17.15, 21.45 «Легенды 
уголовного розыска»
01.50 «Тайны крими-
нального мира»
03.10 «Случайный сви-
детель»

Среда, 27
05.50, 10.40 Т/с «Кула-
гин и партнеры»
06.50 Х/ф «Поэт и 
княжна»
09.00 Х/ф «Выстрел в 
спину»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с 
«Служба расследова-
ний»
17.10, 21.45 «Легенды 
уголовного розыска»
01.55 «Тайны крими-
нального мира»
03.15 «Случайный сви-
детель»

Четверг, 28
05.55, 10.30 Т/с «Кула-
гин и партнеры»
06.55 Х/ф «Абитури-
ентка»
09.00 Х/ф «Город при-
нял»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с 
«Служба расследова-
ний»
17.15, 21.45 «Легенды 
уголовного розыска»
01.55 «Тайны крими-
нального мира»
03.30 «Случайный сви-
детель»

Пятница, 1
05.50, 10.40 Т/с «Кула-
гин и партнеры»
06.50 Х/ф «Дорога на 
Сечь»
09.00 Х/ф «Делай - раз!»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с 
«Служба расследова-
ний»
17.15, 21.45 «Легенды 
уголовного розыска»
01.55 «Тайны крими-
нального мира»
03.20 «Случайный сви-
детель»
03.25 «Речовий доказ»

Суббота, 2
07.25 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы»
09.00 Х/ф «Дорога в ад»
12.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
16.00 «Легенды уголов-
ного розыска»
17.10 «Самооборона»
18.05 «Крутые 90-е»
19.00, 03.10 «Свідок»
19.30 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо»
23.10 «Международный 
турнир по смешанным бое-
вым искусствам WWFC 14»
02.10 «Болезни-убий-
цы»

Воскресенье, 3
07.15 «Страх в твоем доме»
11.00 Х/ф «Выйти за-
муж за капитана»
12.40 Х/ф «Белые росы»
14.20 Х/ф «Жених с 
того света»
15.20 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо»
19.00 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»
20.50 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине»
22.45 Х/ф «Исчезновение»
00.30 «Международный 
турнир по смешанным бое-
вым искусствам WWFC 14»
03.15 «Речовий доказ»

ENTER-
ФИЛЬМ

Понедельник, 25
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с Осколки счастья
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы

20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Вторник, 26
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с Осколки счастья
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы
20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Среда, 27
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с «Осколки сча-
стья»
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы
20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Четверг, 28
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с «Осколки сча-
стья»
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы
20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Пятница, 1
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с «Осколки сча-
стья»
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы
20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Суббота, 2
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с «Осколки сча-
стья»
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы
20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Воскресенье, 3
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с «Осколки сча-
стья»
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы
20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

БИГУДИ

НТН

Понедельник, 25
06.00 М/ф
08.00 «Месть природы»
09.10, 18.15 «Спецкор»
09.50 «ДжеДАИ»
10.25, 20.30 Т/с «Опер 
по вызову-4»
14.25 Х/ф «Чужой-4.
Воскрешение»
16.30 Х/ф «Воспоминание»
18.30 19 тур ЧУ по фут-
болу «Динамо» - «Заря»
21.40 Т/с «Кости-7»
01.05 «Секретные файлы-3»

Вторник, 26
06.00 М/ф
08.00, 01.45 Т/с «Пляж-
ный коп-2»
09.50, 18.15 «Спецкор»
10.05 «Затерянный мир»
12.05 Видеобимба
13.35 Х/ф «Кикбок-
сер-2»
15.25 Х/ф «Кикбок-
сер-3»
17.15 Затерянный мир
18.50 «ДжеДАИ»
19.25 Т/с «Опер по вы-
зову-4»
21.35 Т/с «Кости-7»
01.00 «Секретные файлы-3»

Среда, 27
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжный 
коп-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
14.00 Х/ф «Бездна»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Опер по вы-
зову-4»
21.35 Т/с «Кости-7»
01.00 «Секретные фай-
лы-3» 6
01.45 Т/с «Пляжный коп»
03.05 «Облом.UA.»

Четверг, 28
06.00 М/ф
08.00, 01.45 Т/с «Пляж-
ный коп-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.00, 03.05 «Облом.
UA.»
15.25 Х/ф «Розовая 
пантера»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Опер по вы-
зову-4»
21.35 Т/с «Кости-7»
01.00 «Секретные фай-
лы-3» 7

Пятница, 1
06.00 М/ф
08.00, 01.00 Т/с «Пляж-
ный коп-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
15.25 Х/ф «Робинзон 
Крузо»
17.15 Затерянный мир
19.25 Х/ф «Блэкджек»
21.20 Х/ф «Боевые 
свиньи»
23.05 Х/ф «Некая спа-
ведливость»
02.20 «Облом.UA.»

Суббота, 2
06.00 М/ф
08.05 «102. Полиция»
09.00 «ДжеДАИ-4. Луч-
шее»
10.00 «ДжеДАИ. Дайд-
жест 2018»
11.00 «Затерянный мир»
16.05 Х/ф «Неуправля-
емый»
18.00 Х/ф «Скорость»
20.10 Х/ф «Скорость-2»
22.25 Х\с «Третьего не 
дано» 1-4
01.55 «Облом.UA.»
04.40 «Совершенно се-
кретно-2016»

Воскресенье, 3
06.00 М/ф
08.05 «102. Полиция» 
09.00 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
10.00, 00.00 «Затерян-
ный мир»
12.55, 01.00 Бешеные гонки
13.25 Х/ф «Робинзон 
Крузо»
15.10 Х/ф «Боевые 
свиньи»
16.55 Х/ф «Блэкджек»
18.50 Х/ф «Игра Эндера»
21.00 Х/ф «Лига выда-
ющихся джентльменов»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
01.50 «Облом.UA.»

2+2

НАШЕ КИНО

устанавливается. 
ОП ГУНП

Всего обращений - 
84. Из них: кражи - 6, 
мошенничество - 0, не-
законное обращение с 

Реклама

В Г. РУБЕЖНОЕ АЛЕКСЕЙ
Злоупотребляет выпивкой 
муж или сын? Вас покинул 
любимый? У вас полный 
хаос в делах или проблемы 
в бизнесе? Вас атаковали 
болезни? 
Хотите быть здоровыми, 
счастливыми, успешными и 
богатыми?
Я подскажу вам как можно 
разрешить ваши проблемы.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФОТОГРАФИИ
АЛЕКСЕЙ ждет вас ежедневно, кроме воскресенья,

с 9.00 до 18.00, г. Рубежное, 
ул. Владимирская, 3, каб. 15

(остановка Гипро: старый институт).
ТЕЛ.:   ЛАЙФ 063-706-63-07,

 МТС 095-021-90-76.
Индивидуальный прием – 100 грн.

Консультации по фотографии – 100 грн.
При себе иметь 3 литра воды и коробку спичек.

НЕ гадаю. НЕ лечу. НЕ ворожу. С
в.

 Ф
№

 0
13

53
3

Понедельник, 25
06.00 Фрозіноне - Рома. 
Чемпіонат Італії
08.15 Ворскла - Карпати. Ч. У.
12.00 Фіорентина - 
Інтер. Чемпіонат Італії
13.50 Львів - Чорномо-
рець. Чемпіонат України
16.35 МЮ - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії
18.55 LIVE. Шахтар - 
Олександрія
21.30 Інтер - Баварія. 1/8 
фіналу (2010/11). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів
23.30 Баварія - Інтер. 1/8 
фіналу (2010/11). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів
02.20 Арсенал-Київ - 
Десна. Чемпіонат України
04.05 Лестер - Кристал 
Пелес. Чемпіонат Англії

Вторник, 26
06.50 Журнал Ліги 
Чемпіонів
08.15 Болонья - Ювен-
тус. Чемпіонат Італії
10.20 Шахтар - 
Олександрія. Чемпіонат 
України
13.50 Бернлі - Тоттен-
гем. Чемпіонат Англії
16.50 Ворскла - Карпа-
ти. Чемпіонат України
18.35, 01.35 «Сіткорізи». 
Чемпіонат Англії
19.00 Фіорентина - 
Інтер. Чемпіонат Італії
20.45 Маріуполь - 
Олімпік. Чемпіонат 
України
23.45 МЮ - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії
02.05 Львів - Чорномо-
рець. Чемпіонат України
03.55 Мілан - Емполі. 
Чемпіонат Італії

Среда, 27
06.00 Арсенал-Київ - 
Десна. Чемпіонат України
08.15 Фіорентина - 
Інтер. Чемпіонат Італії
10.20 Ньюкасл - Бернлі. 
Чемпіонат Англії
12.10 Маріуполь - 
Олімпік. Чемпіонат 
України
13.55 Болонья - Ювен-
тус. Чемпіонат Італії
16.30 Шахтар - 
Олександрія. Чемпіонат 
України
19.15 Парма - Наполі. 
Чемпіонат Італії
21.55 LIVE. Челсі - Тот-
тенгем. Чемпіонат Англії
00.25 Ворскла - Карпа-
ти. Чемпіонат України
02.15 Торіно - Аталанта. 
Чемпіонат Італії
04.05 МЮ - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії

Четверг, 28
06.00, 08.00, 20.35 Топ-матч
06.10, 20.40 Шахтар - 
Олександрія. Чемпіонат 
України
08.10 Сампдорія - 
Кальярі. Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Фут-
бол NEWS
10.20, 23.45 Ман Сіті - 
Вест Гем. Чемпіонат Англії
12.10 Львів - Чорномо-
рець. Чемпіонат України
13.55, 03.55 Фіорентина - 
Інтер. Чемпіонат Італії
16.00, 22.50 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру
16.55 Болонья - Ювен-
тус. Чемпіонат Італії
18.45 Челсі - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії
01.35 Журнал Ліги 
Чемпіонів
02.05 Ворскла - Карпа-
ти. Чемпіонат України

Пятница, 1
06.10 Маріуполь - 
Олімпік. Чемп. України
08.10 Челсі - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії
10.20 Мілан - Емполі. 
Чемпіонат Італії
12.05 Арсенал-Київ - 
Десна. Чемпіонат України
13.55 Фрозіноне - Рома. 
Чемпіонат Італії
16.00, 00.40 Чемпіонат 
Італії. Передмова до туру
16.30, 01.10 Ньюкасл - 
Бернлі. Чемпіонат Англії
18.20 Львів - Чорномо-
рець. Чемпіонат України
20.10 Світ Прем’єр-Ліги. 
Чемпіонат Англії
20.40 Ман Сіті - Вест 
Гем. Чемпіонат Англії
22.50 Шахтар - 
Олександрія. Чемп. України
03.55 Кальярі - Інтер. 
Чемпіонат Італії

Суббота, 2
06.00 Ворскла - Карпа-
ти. Чемпіонат України
08.15 Парма - Наполі. 
Чемпіонат Італії
10.55 Челсі - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії
12.40 Шахтар - 
Олександрія. Чемп. 
України
14.25 LIVE. Тоттенгем - 
Арсенал. Чемпіонат Англії
16.55 LIVE. МЮ - Саут-
гемптон. Чемпіонат Англії
18.55 LIVE. Мілан - Сас-
суоло. Чемпіонат Італії
21.25 LIVE. Лаціо - Рома. 
Чемпіонат Італії
23.40 Десна - Динамо. 
Чемпіонат України
01.45 Вест Гем - Нью-
касл. Чемпіонат Англії
03.50 Ч о р н о м о р е ц ь 
- Шахтар. Чемпіонат 
України

Воскресенье, 3
06.00 Тоттенгем - Арсе-
нал. Чемпіонат Англії
08.15 Лаціо - Рома. 
Чемпіонат Італії
10.55 МЮ - Саутгем-
птон. Чемпіонат Англії
13.55 LIVE. Олімпік - 
Арсенал-Київ. Чемпіонат 
України
16.55 LIVE. Олександрія 
- Маріуполь. Чемпіонат 
України
19.20 LIVE. Аталанта 
- Фіорентина. Чемпіонат 
Італії
21.20 «Великий фут-
бол»
23.30 Вотфорд - Лестер. 
Чемпіонат Англії
01.50 Фулгем - Челсі. 
Чемпіонат Англії
03.50 Евертон - 
Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії

ФУТБОЛ 1
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ОВЕН  Займитесь духовным развитием и самооб-
разованием. Вас может ожидать встреча со старыми 
друзьями. Неплохо было бы сделать им какие-нибудь 
приятные подарки. Вы будете блистать остроумием и 
красноречием, легко и доходчиво выражать свои мыс-
ли, поэтому покорите всех талантом рассказчика.

ТЕЛЕЦ  На этой неделе желательно заняться реше-
нием текущих проблем. Не позволяйте беспочвенным 
сомнениям расстраивать вас. Вам сейчас категорически 
противопоказан фанатизм в любых жизненных аспек-
тах. Вам может понадобиться совет компетентного че-
ловека. Удачное время для деловых встреч.

БЛИЗНЕЦЫ  Вам вполне по силам создать вокруг 
себя гармоничную обстановку и дарить окружающим 
людям тепло и радость. Посвятите близких в свои пла-
ны. Станут ясны перспективы на ближайшее будущее. 
Впереди многообещающие предложения, но удача не 
приплывет к вам в руки сама, проявите активность.

РАК  Все ваши проекты на этой неделе окажутся 
успешными. Неплохое время для того, чтобы уверенно 
подняться по карьерной лестнице. Уверенность в своих 
силах позволит вам достичь желаемого. Будьте собраны 
и не меняйте свои планы. В выходные отдохните от за-
бот и проблем. Проведите время с семьей. 

ЛЕВ  В первую половину недели лучше не начинать 
ничего нового, завершайте неотложные дела и исправ-
ляйте ошибки, которые могут внезапно обнаружиться. 
Постарайтесь не заблудиться в своих фантазиях, вовре-
мя соотносите их с реальностью. В выходные не забы-
вайте о близких людях, им необходимо ваше внимание.

ДЕВА  Не обольщайтесь легким заработком, этим 
можно лишь создать хаос на своей основной рабо-
те. У вас появится шанс блеснуть своими талантами, 
не упускайте благоприятный момент. Сейчас лучше 
действовать старыми испытанными методами, про-
двигаться к желанной цели шаг за шагом. Выходные 
хорошо бы посвятить решению домашних проблем.

ВЕСЫ  На этой неделе ваша душа будет требовать ро-
мантики, в то время как звезды настоятельно рекоменду-
ют проявить как можно большую практичность во всех 
областях. Судьба может дать вас шанс решить многие 
проблемы. Вам совсем не помешает чувство меры, в том 
числе в работе. В любых делах ищите для себя пользу.

СКОРПИОН  Вы сейчас можете достигнуть любой 
цели, главное - понять, что именно вам нужно. На этой 
неделе вам придется принимать важные решения и 
пожинать  их плоды. Ваше заветное желание исполнится, 
только не мешайте судьбе. Будьте особенно внимательны 
к детям и родным, сдерживайте раздражительность. 

СТРЕЛЕЦ  На этой неделе вы разрешите все 
вопросы , отложенные в долгий ящик. Пришло вре-
мя показать, чему вас научила жизнь. Однако будьте 
осторожны, не поддавайтесь искушению подвергнуть 
жестокой критике всё и вся. Особенно вредно будет 
нападать на коллег по работе. 

КОЗЕРОГ  Основа вашей успешности на этой не-
деле - это правильное использование дружеских и 
родственных связей. Бодрость духа и ясность мыслей 
станут вашими явными преимуществами. Благоприят-
ное время для устройства на новую работу, движение 
вперед и карьерный рост вам будут обеспечены.

ВОДОЛЕЙ  Наступает неделя довольно удачная в 
эмоциональном плане. Вы настроены позитивно. Осте-
регайтесь чужих советов, не исключено, что их будут 
давать скрытые недоброжелатели. Вы будете как никогда 
легки на подъем, но лучше большую часть времени по-
святить завершению неотложных дел. 

РЫБЫ  Прислушайтесь к себе, и вы поймете, как по-
ступить в сложной ситуации, важно только не рубить 
сплеча. Если поступит интересное предложение, не от-
казывайтесь, ведь от этого, возможно, будет зависеть 
ваша карьера в ближайшем будущем. Ваши идеи и 
азарт притянут к вам новых искренних друзей.

В этой рубрике мы разме-
щаем фото людей, случай-
но попавших в объектив во 
время съемок, сделанных 
нашими журналистами в 
публичных местах города.  

Для получения приза 
Вы должны узнать себя, 
вспомнить, где и когда 
было сделано фото и обра-
титься в нашу редакцию в 
течение недели со дня вы-
хода газеты.  На прошлой 
неделе никто не обратил-
ся за призом.

с 25.02. по  03.03.

Узнай себя и получи приз

Надежность прогноза погоды более 3-х суток снижается

ПТ, 
22
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-4
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3 3 52335

Лунный календарь стрижек 
ПН, 25 Неблагоприятный день для похода в парикмахерскую.

ВТ, 26 Стрижка весьма благоприятна - это поднимет вам настроение 
и привлечет позитивной энергии. Окраску не рекомендует-
ся делать - так как это может негативно сказаться на вашем 
эмоциональном  фоне.

СР, 27 Стрижка благоприятно отразится на вашем влиянии на окружаю-
щих людей, а также на ваше здоровье.

ЧТ, 28 Не рекомендуется стричься - это может испортить ваши отноше-
ния с окружающими, что может стать источником проблем. 

ПТ, 1 Стрижка и окрашивание волос притянет много позитивной энер-
гии и сохранит прическу надолго.

СБ, 2 Неблагоприятный день для похода в парикмахерскую. Не реко-
мендуется стричься - это плохо отразится на вашем психологи-
ческом здоровье. 

ВС, 3 Стрижку перенесите на другой день, иначе это может негативно 
сказаться на вашем душевном состоянии. Окрашивание воз-
можно.

с 25.02 по 03.03

*Примечание. Индекс геомагнитной активности Kp имеет уровни от 0 до 9. 
Сильным бурям соответствуют уровни Kp больше 4. Так называемые супер-
бури с Kp = 9 (G5) случаются достаточно редко. 

  25  26  27  28   1    2    3

Прогноз магнитных бурь 
и солнечной активности

магнитосфера 
спокойная 
магнитосфера 
возбужденная
магнитная
буря

G1 - слабая буря
G2 - средняя буря
G3 - сильная буря
G4 - очень сильная буря
G5 - экстремальная буря

с  25.02 по 03.03

Уровень владения 
английским : понимаю по 
интонации, что происхо-
дит.

Парикмахерская. Девуш-
ка стрижет парня и спра-
шивает:

— У Вас теща есть?
— Нет… нету у меня 

тещи.
Пауза. Девушка снова 

спрашивает:
— У Вас теща есть?
— Я же сказал, тьфу-тьфу, 

нет.
Пауза. Снова спрашивает:
— У Вас теща есть?
— Ну нету, что Вы 

пристали ?
— А мне так стричь лег-

че… Я как спрошу про 
тещу, у Вас волос дыбом 
встает.

Женат два раза неудачно 
— одна ушла, вторая – нет.

Две пьяные змеи выпол-
зают из бара. Одна гово-

рит: 
— Слышь, ты не пом-

нишь, я ядовитая или нет? 
— По-моему ядовитая... 
— Все, трындец, я себе 

язык прикусила!

— Сколько тебе к ней 
идти? 

— Ну где-то минут 40.  
— А если пойдете на 

встречу друг другу? 
— Тогда 40 минут идти и 

еще где-то час ждать...

Сидит мужик дома... Зво-
нок в дверь. Открывает — 
на пороге еврей стоит: 

— Пгостите, это не вы 
вытащили вчега из пгогу-
би евгейского мальчика? 

— Ну я. 
— А шапочка, пгостите, 

где? 

Дела идут пока отлично, 
поскольку к ним не при-
ступал.

— У меня жена страдает 
от алкоголизма. 

— Что, пьет? 
— Нет, это я пью. Она 

только страдает.

Альпинизм — занятие, 
которое культивирует в 
людях привязанность друг 
к другу.

— Да это же натуральная 
английская шерсть. Сами 
посмотрите! Ну что, вот 
что вызывает у вас сомне-
ние?

— Ну, во-первых, над-
пись на этикетке «Маdе in 
Vеlikоbrуtаniа»…

— Изя, слушай маму и 
привыкай соображать! 
Если тебе нравится Роза – 
терять время нельзя: жен-
щины не молодеют, они 
становятся умнее и шан-
сов у тебя все меньше и 
меньше!

Коллега по работе решил 
рассказать, как он на про-
шлой неделе съездил в 
деревню к родственникам. 
Весь коллектив уже валял-
ся после первой фразы:

— Несут, значит, меня 
пьяного драться…

Маринованная 
скумбрия

Ингредиенты:
• 2 шт. мороженой 
скумбрии  
• 1 луковица 
• 1 лимон 
• 2 ст. л. растительного 
масла 
• 3 лавровых листа 
• 3 горошины душистого 
перца
• 1 бутон гвоздики   
• 1 ч. л. сахара  
• 2-3 ст. л. соли 
• 500 мл воды

Приготовление: рыбку 
разморозить при комнат-
ной температуре, до того 
состояния, чтобы ее можно 
было резать (так кусочки 
не будут разваливаться). 
Удалить внутренности, по-
мыть, разрезать скумбрию 
на кусочки размером 3 см. 
Лук нарезать полукольца-
ми. Из лимона выдавить 
сок – примерно 2-3 ст. л. 

Готовим маринад: вски-
пятить воду, добавить в 
нее специи, соль и сахар, 
проварить 3-5 минут и 
остудить. Затем добавить 
лимонный сок и рас-
тительное масло. Рыбу 
сложить в стеклянную 
банку вперемешку с лу-
ком. Залить скумбрию 
маринадом и поставить в 
прохладное место. Мари-
нованная скумбрия будет 
готова через сутки.

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД 

из прошлого номера
По горизонтали:  1. 

Полюс. 6. Алкаш. 9. Про-
зектор. 10. Буратино. 12. 
Ярошенко. 13. Сброд. 14. 
Термит. 17. Отзвук. 20. 
Гармонь. 25. Антитеза. 
26. Чудовище. 27. Загон. 
28. Теплушка. 30. Ирлан-
дец. 32. Сильван. 33. Те-
тива. 35. Корвет. 36.»Бо-
инг». 38. Святогор. 41. 
Разборка. 44. Наследник. 
45. Дрова. 46. Аяччо.

По вертикали:  1. Перу. 
2. Луза. 3. Спринт. 4. Ко-
кос. 5. Отряд. 6. Ари-
озо. 7. Кале. 8. Шток. 
11. Прямоугольник. 15. 
Евангелие. 16. Мали. 18. 
Зуав. 19. Ухищрение. 21. 
Алазани. 22. Ночница. 
23. Гейша. 24. Удаль. 29. 
Лыжи. 31. Невр. 34. Анги-
на. 35. Кузька. 36. Брест. 
37. Гранд. 39. Вред. 40. 
Тело. 42. Омач. 43. Кито.
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Продажа или обмен
Покупка
Сдам
Сниму

Укажите рубрику
Ищу работу 
Знакомства
Животные
Разное

Попаснянский вестник
Этот текст в газете не публикуется!
ФИО:
Адрес:
Тел.:
Подпись:

Талон пришлите или принесите по адресу: 93300, г. Попасная, ул. Мичурина, 1 

Текст объявления, разборчиво (одна клетка - один символ, между словами - пустая клетка):

Бесплатные объявления - объ-
явления от физических лиц, не 
связанные с предпринимательской 
или коммерческой деятельностью, 
принимаются на талонах, а также 
в виде SMS-сообщения, которое 
можно отправить в редакцию по 
тел. 098-31-34-228, (стоимость 
- согласно тарифу вашего опера-
тора). Объявления, связанные 
с предпринимательской или 
коммерческой деятельностью, 
являются рекламой и размещают-
ся в соответствии с прайс-листом 
редакции. Редакция гарантирует 
в ближайшем номере публикацию 
только платных объявлений, бес-
платные публикуются в порядке 
очереди. Редакция может вносить 
правки в текст объявления, не ме-
няя его смысла.Ку
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Предоставляем полный 
комплекс ритуальных услуг

Работаем круглосуточно.
Тел. 093-865-55-48, 066-55-36-718, 097-408-44-78.

«Ритуальные услуги» г. Попасная
ул. Леваневского, 11, возле рынка (между «Ласуня» и «Украиной»)

Большой ассортимент 
букетов и корзин

Большой выбор памятников

25 февраля, понедель-
ник — Алексей Рыбный. 
В день Алексея выносили 
на мороз посевные семена 
— считалось, что так они 
дадут лучший урожай. По погоде примечали: чем хо-
лоднее на Алексея — тем теплее будет март.

26 февраля, вторник — Мартинианов день. Для этого 
дня существовало несколько примет на погоду. Говори-
ли, к примеру, что если на Мартиниана снег тает, то вес-
на придет дружная, а если день пасмурный, весна будет 
холодной и долгой. Этот день также называли светлым. 
Принято было выходить ночью во двор и окликать звезды, 
чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам.

27 февраля, среда — Кирилл Весноуказчик. Кирилла 
прозвали Весноуказчиком, поскольку по погоде в этот день 
судили о весне. Если она оказывалась хорошей, это пред-
вещало крепкие морозы. 

28 февраля, четверг — Онисим Овчарник. О погоде 
говорили: «На Онисима Овчарника зима становится без-
рогой». Считалось, что зима борется с весною: «кому идти 
вперед, а кому вспять повернуть». Большие сосульки в это 
время предвещали, что весна будет долгой. А подъем воды 
в реках обещал хороший сенокос. 

1 марта, пятница — Ярилин день. В этот день, если 
ночью выпал снег, матери отправляли детей размести 
дорожку  до колодца и мостки на пруду или реке. Верили , 
что это должно принести в дом счастье, а ребятишкам 
даст здоровья. Скорому теплу радоваться не стоило. В 
народе  говорили: «Если с первых дней весна разгульна, не 
застенчива  — обманет, верить нечего».

2 марта, суббота — День Федора Тирона и Мариамны 
Кикиморы. На Федора и Мариамну подмечали: какова 
погода  в этот день, такова она будет и летом. Яркий ме-
сяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь — 
обилие  хлеба и льна.

3 марта, воскресенье — Овсянки. Прилет овсянки в этот 
день обещал скорое наступление тепла. Люди говорили , 
что в этот день нет от Ярилы укрытия снегу, топит он его, 
не жалея сил. Также подмечали: «Много снегу – много 
хлеба; много воды — много травы»; «Снегу надует — 
хлеба  прибудет; вода разольется — сена наберется». Впро-
чем, погода была еще переменчива, о чем свидетельствует 
такая поговорка: «Сверху течет — снизу морозит».

26.12.1950 г. – 25.02.2018 г.
25 февраля исполняется год как ушел из жизни 

дорогой и любимый муж, отец,  дедушка

Хандусь 
Виктор Григорьевич

Все, кто знал его, вспомните 
и помяните. 

Пока жива память, он с нами.
Помним и скорбим

Жена, дочери и внуки

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Атестат про повну загальну середню освіту ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 

управління освіти Первомайського міськвиконкому Луганської області, 
виданий на ім’я Сароз Олени Василівни.

Оголошення
30 Державна пожежно-рятувальна частина запрошує випускників шкіл до 

вступу в Національний університет цивільного захисту України в м. Харків.
Соціально – психологічний факультет готує фахівців для підрозділів 

ДСНС України, установ, організацій різних форм власності за такими освітньо 
– кваліфікаційними рівнями:

- «бакалавр» за напрямком 6.030102 «Психологія»;
- «спеціаліст» за спеціальністю 7.03010201 «Психологія» за спеціалізацією 

«екстремальна та кризова психологія»;
- «магістр» за спеціальністю 8.03010201 «Психологія».
Факультет оперативно – рятувальних сил за спеціальностями:
- пожежна безпека 261 спеціалізація: «Пожежогасіння та аварійно – 

рятувальні роботи»;
- Хімічна і біоінженерія 161 спеціалізація: «Радіаційний та хімічний 
захист».
Факультет техногенно – екологічної безпеки за спеціальностями:
- Цивільна безпека (охорона праці);
- Екологія (екологічна безпека).
За більш детальнішою інформацією звертатися до відділу кадрів 30 

Державної пожежно-рятувальної частини за адресою: м. Попасна, вул. 
Залізнична, 1В (район Попаснянського Вагоноремонтного заводу).

Попаснянський МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області

Цифра дня: скільки людей 
загинуло внаслідок пожеж 
в районі у 2018 році
На території Попаснянського району в 2018 році 

внаслідок пожеж загинуло сім людей. 
Про це повідомляє Попаснянський міськрайонний 

відділ Головного управління Державної служ-
би надзвичайних ситуацій України у Луганській 
області.
Основними причинами пожеж стали необережність 

під час куріння та порушення використання тепло-
вих та електричних приладів. Більшість загиблих на 
пожежах є люди похилого віку та безробітні, тобто 
мало захищені верстви населення.
Також з початку 2019 року вже зафіксовано один 

випадок загибелі людей у Попаснянському районі.

Стали відомі найбільші платники податку на землю 
у Попаснянському районі в 2018 році
Найбільшими платни-

ками податку на землю у 
Попаснянському районі 
в 2018 році стали три 
підприємства. 
Про це на позачерговій 

сесії Попаснянської 
районної ради 
повідомив началь-
ник Попаснянської 
державної податкової 
інспекції Лисичансь-
к о - П о п а с н я н с ь к о г о 
управління Головно-
го управління ДФС у 
Луганській області Олег 
Волошинов.
ПрАТ «Линик» спла-

тило до Білогорівської 
селищної ради 5,6 млн 
грн, до Вовчоярівської 
селищної ради - 
0,37 млн грн та 
М а л о р я з а н ц і в с ь к о ї 
селищної ради - 2,63 
млн грн.
ТДВ «Попаснянсь-

кий ВРЗ» сплатило до 
Попаснянської міської 
ради 2,87 млн грн.

Регіональна філія «До-
нецька залізниця» спла-
тила до Попаснянської 
міської ради 1,87 млн 
грн, до Золотівської 
в і йськ ово -цив ільно ї 
адміністрації 0,22 

млн грн, Тошківській 
селищній раді - 0,1 
млн грн, Білогорівській 
селищній раді - 0,01 млн 
грн. Врубівська селищ-
на рада отримала 0,09 
млн грн, Комишуваська 

селищна рада - 0,02 млн 
грн, Мирнодолинська се-
лищна рада - 0,15 млн 
грн, Троїцька військово-
цивільна адміністрація - 
0,08 млн грн.

Крістіна СТОВПЯГА

Оголошення
Попаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 Попаснянської 

районної ради Луганської області оголошує про намір передати в  орен-
ду  нежитлове приміщення за адресою: м.Попасна, вул. Чехова, 7, з ме-
тою використання під їдальню з площею 37,1 кв.м. терміном на 12 місяців 
(відповідно до рішення Попаснянської районної ради Луганської області № 
65/6 від 07.02.2019 року).

Заяви від фізичних та юридичних осіб про оренду відповідного майна при-
ймаються протягом десяти робочих днів з моменту оголошення за адре-
сою: м. Попасна, вул. Чехова, 7.

До заяви додаються наступні документи:
1) для учасників,які є юридичними особами:
- документи,що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- копії установчих документів,посвідчені нотаріусом або юридичною особою;
- довідка органу статистики про включення орендаря-юридичної особи до 

ЄДРПОУ;
- довідку від учасника конкурсу про те,що відносно нього не порушено спра-

ву про банкрутство.
2) для учасників, які є фізичними особами:
- свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;
- витяг з державного реєстру реєстрації підприємців.
- копію документа,що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чи-

ном оформлену довіреність. видану представнику фізичної особи;
- довідка від участника про те,що до нього не порушено справу про банкрутство.

В 2018 число туристов 
в Украину увеличилось

В 2018 году по сравнению с 2017 годом поступления 
от туристического сбора в госбюджет увеличились на 
29,2% до 90,7 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства эконо-
мического развития и торговли, передают Українськi 
Новини.

«По итогам 2018 г. поступления туристического сбора 
возросли на 29,2% и составили 90,7 млн гривен. Сово-
купные поступления туристического сбора и налоговых 
платежей с туристической отрасли выросли на 20,7% до 
4,2 млрд гривен. Это свидетельствует о росте объемов 
внутренних туристических потоков и эффективности 
внедрения реформы децентрализации, а именно: повы-
шение фискальной дисциплины на местах», - говорится 
в нем.

Согласно сообщению, Государственная пограничная 
служба зафиксировала увеличение количества туристов 
из непограничных стран: Испании - на 68%, Великобри-
тании - на 47,3%, Литвы - на 23,4%, Италии - на 15,4%, 
Германии - на 13,3%, Франции - на 9, 2%, а также из 
Индии - на 57,4%, Китая - на 38,8%, Японии - на 38,3%, 
Израиля - на 21,7% и США - на 19%; при этом пригра-
ничное движение наоборот сократилось.

1-ком. кв. по ул. Первомайская,58, 7 этаж. Тел. 067-138-85-48.
Срочно. 2-х ком. кв., 45,5 кв. м по ул. Бахмутская, бронированная 

дверь, пластиковые окна, индив. отопление. Кв. теплая, светлая, есть 
подвал. Цена договорная. Тел. 095-331-52-03, 068-341-25-17.

2-х ком. кв. по адресу ул. Мироновская, 6-а, район Черемушки. Тел. 067-
138-85-30.

3-х ком. кв. на 1 этаже, район Черемушки. Новое автономное отопление, 
хорошее состояние. Тел. 093-571-06-42

3-х комн. кв., район Черемушки, ул. Донецкая, 1б. Пл. окна, инд. отопл. 
Тел. 066-323-02-38.

3-х комн. кв. в р-не Мельницы, без ремонта. Все комнаты раздельные. 
Имеется сарай, подвал. Недорого. Тел. 050-888-29-97

3-х ком. кв., 1 эт., ВРЗ. Жилое состояние. Рядом стадион, садик, школа, 
остановка. Тел. 099-527-24-78.

4-х комн. кв., 5/9, с мебелью, газ. отопл., лифт постоянно. А также стац. 
гараж. Возможна продажа отдельно. Тел. 093-374-94-41. 

4-х ком. кв. на ВРЗ, 5 этаж, лоджии, кухня, большой лифт. Тел. 068-696-
43-28. 

Газ. дом в центре поселка Камышеваха, хоз. постройки. Недорого. Тел. 
098-235-28-41

Газ. дом на поселке ВРЗ. Состояние хорошее, хоз. постройки, гараж. 
Тел. 093-046-81-64.

Газ. дом в поселке Камышеваха. Гараж, газ. летняя кухня, все хоз. 
постройки. Тел. 063-759-77-67

Газ. дом по ул. Первомайская, 117. Тел. 098-531-12-54 (Виталий).
2-х этаж. дом, s=90 кв. м, кирпичный, имеются все хозпостройки, 

скважина. Отопл. жидким и тв. топл. Зем. участок 12 соток. Расположен на 
берегу р. Сев. Донец, в 10 км от г. Лисичанска. Тел. 050-584-31-52.

Срочно! Газ. дом. 98,7 кв. м со всеми удобствами: летний душ, подвал, 
гараж. Огород 6 соток. Вода круглосуточно. Ждем новых хозяев. Тел. 073-
465-52-61, 068-971-14-45

Срочно газ. дом из 4-х комн., р-н Город. Недорого, цена договор. Тел. 
063-341-34-53.

Газ. дом из двух ком. в Артемовском р-не, пос. Опытное. Участок 3 
сотки. Двор выложен плиткой. Школа, садик рядом. До центра Артемовска 
6 км, ходят маршрутки. Рядом речка и березовый лес. Цена 117000 грн. Тел 
050-247-30-23 (Светлана).

Дом в центре города, печное отопление. Тел. 099-36-168-22.
Дом из 2 комнат в Артемовском р-не п. Опытное.Газ, удобства в доме.

Участок 3 сотки. Двор выложен плиткой. Школа, садик рядом, До центра 
Артемовска 6 км, ходят маршрутки. Рядом речка и березовый лес. Цена 
117000. Тел. 050-247-30-23

Коттедж, во дворе гараж, хоз. постройки, район ВРЗ. Тел. 095-186-83-19
1/6 часть магазина «Космос». Тел. 098-531-12-54 (Виталий).
Металлический гараж г. Попасная, пер. Красный, 50. Тел. 095-856-40-

21, 096-294-39-31.
Новая инвалидная коляска. Тел. 063-851-47-29, 068-971-14-45
Стенка - длина 4 м, 6 секций, цвет спелая вишня. Тел. 063-851-47-29, 

068-971-14-45
Уголь (есть грудки), дрова пилянные. Тел. 095-450-09-54
Женские костюмы р 50-52. Недорого. Тел. 068-971-14-45,063-851-47-29
Мебель, стекло оконное, дрова, рамы оконные, книги, кровати, 

межкомнатная дверь, одежда, бензопомпа. Тел. 098-446-11-09

ПРОДАЕТСЯ
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Куплю старое и неисправное:
Автомобили, газовые колонки, холодильники, чугунные ванны, 

батареи, газовые печки, стиральные машины, сварочные аппара-
ты, аккумуляторы, телевизоры, аудио-радио-аппаратуру, платы, 

металлолом, а также орехи, маккулатуру, стеклобой, ПЭТ-бутылки, 
пластмасс, полиэтилен. 

Самовывоз. Тел. 073-465-54-08.

Га р а н т и я  и  К а ч е с т в о

г. Попасная, ул. Мира, 142 б (здание котельной № 5)Тел. 096-126-16-17

 Тротуарная плитка, 
еврозаборы, вазоны, урны 
и другие изделия из бетона

В магазине PRIKID

Адрес: ул. Бахмутская, 6 
График работы: вт. – вс. 10-00 - 18-00, пн. - выходной. 

Новый завоз нижнего белья
- Чулки
- Пояса для чулок 
- Топы
- Боди

- Пеньюары
- Бюстгалтеры

(В НАЛИЧИИ ЕСТЬ 
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ)

На всю зимнюю женскую одежду 
СКИДКА 20% Скидка действует 

с 11. 02. 2019 г. до 08. 04. 2019 г.

Лиц. АЕ № 268045Юлия

Металлочерепица
Металлопрокат в ассортименте
Лесо-пиломатериалы
Ондулин
Шифер Линолеум
Тротуарная плитка от произво-
дителя (доставка, укладка)
Строительные материалы: цемент, сухие смеси
Цветной шифер, рубероид, еврорубероид
Гипсокартон + комплектующие
Панель пластиковая + комплектующие
Канализационные трубы * поликарбонат
Керамическая плитка (керамогранит)
Профнастил * пенопласт
Битум * лакокрасочная продукция
Межкомнатные двери (пр-во Беларусь)
Сайдинг * Ламинат * Трубы (Новомосковск)
Панели МДФ и многое другое
Новинки – газобетон, блок-хаус. Вагонка (липа, ольха)

Региональный представитель торговой компании «Будмайстер»
Заказ по телефону

Доставка по региону
Сделай покупку,

не выходя из дома!

г. Лисичанск, тел.: 093-19-20-602,
067 – 622 – 63 – 23; 050 – 825 – 81 – 22.

Закупка МЕДА, ВОСКА, 
МЕРВЫ. Обмен 

ВОЩИНЫ. Продажа 
ВЕТПРЕПАРАТОВ и 

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ.
Тел. 099-097-91-78, 

097-782-69-86

КУПЛЮ
Картины, старинные 

монеты, монеты СССР, 
часы, иконы, бусы, са-

мовары, подстаканники, 
значки, медали, фар-

фор, статуэтки, игрушки 
СССР, столовые при-
боры и др. предметы 

старины.
Тел. 095-394-49-20; 

098-433-00-46; 
093-011-07-05.

ЕЖЕДНЕВНО!
КОМФОРТАБЕЛЬНЫМИ МИКРОАВТОБУСАМИ

ПОПАСНАЯ-ХАРЬКОВ

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ!
КОНСУЛЬТАЦИИ И БРОНЬ МЕСТ ПО ТЕЛ:

0-999-013-999, 067-165-66-02,
 063-062-92-82

ФОП Шемерда С. А. Лицензия №646 от 24.07.2018(УКРТРАНСБЕЗПЕКА)

• Из Попасной в 6:00
• Из Харькова ЮЖД в 12:00

Посадка пассажиров с остановок 
общественного транспорта в Вашем районе!

 

- Пассажирские перевозки по городу, 
области и Украине.
- Трансферы в аэропорт и ЖД вокзалы.
- Экскурсионные поездки (Святогорск)
- Транспортное обслуживание  делегаций, 
свадеб и торжественных мероприятий.
- Туры выходного дня

ВОЗМОЖЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСА!

ЗАКАЗ АВТОБУСА

Тел. 050-671-23-96, 096-722-61-98, 
093-108-71-59.

• Поездки по городу и Украине, 
• мероприятия, экскурсии, 
• деловые поездки, 
• поездки на отдых, на море, 
• туристические поездки, 
• поездки на соревнования.

От 6 до 50 мест Форма оплаты любая

Ліц.  АА № 807036, від 08.06.2011

КУПЛЮ 
ТРАКТОР
 Тел. 050-563-71-59

ПРИОБРЕТЕМ

- АГ-2,4; 2,1 
- БДН 2,0-3,15 
- ЗБР-12 
- Зернометатели ЗМ-100 
- Шнековые погрузчики
- Плуги 
- Опрыскиватели 
  и др. сельхозтехника
-Трактора Т-150К 

066-712-79-15
Запчасти.  Доставка.

ПРОДАЕТСЯ Выполняем 
различные виды 

ремонтно – 
строительных работ: 
плитка, пластик, кровля, 

фасад, различные 
работы по дому. 

Тел. 050-714-97-82

Куплю 
с т а р ы е 

советские 
фотоаппа-
раты 

 и объективы к ним.
Антиквариат, монеты, 

награды, иконы, 
резьбу по дереву и кости.
Тел. 050-043-07-43; 093-437-

61-50; 093-104-90-69

- электромонтеры по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования
- инженер-технолог (вагонное хозяйство)
- инженер-программист
- юрисконсульт
- водители грузового и легкового автотранспорта

ОДО «Попаснянский 
вагоноремонтный завод» 

срочно требуются 
постоянную на работу

Официа льное  оформление , 
полный социа льный пакет,

ст абильная  заработная  плат а . 
Обращаться  в  отдел  кадров  завода  или

по  теле фону:  067 -642 -43 -03  

Коттедж или дом, гараж. 
Интересует р-н ВРЗ. Жилое 
состояние. Тел. 095-67-87-895.

Монеты номиналом 1,2 коп. и 
другие монеты за 5 номиналов от 
цены для поделок. Тел. 050-714-
97-82.

Сантехнику: ванну, мойку 
нержав., унитаз компакт (новый и 
б/у) Тел. 050-714-97-82.

Олово, припой, токарный 
инструмент, электродвигатели, 
сверлильный станок, тиски. Тел. 
067-37-67-126, 066-830-78-97.

ПРИОБРЕТЕМ ПЕРЕТЯЖКА И 
РЕМОНТ
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ТЕЛ. 066-55-55-314, 063-84-966-46

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ

ООО «Луганское энергетическое объединение» 
В ПОПАСНЯНСКИЙ РЭС 

требуется КОНТРОЛЕР ЭНЕРГОНАДЗОРА
РАБОТА в г.Попасная

для лиц с инвалидностью (II, III группы),
не имеющих противопоказаний для выполнения работ, 
связанных с длительной ходьбой и пребыванием на от-
крытых площадках при повышенных и пониженных 
температурах.

Без опыта работы, среднее образование.
Возможен неполный рабочий день.

Адрес: г. Попасная, ул. Спортивная, 11
Телефон: 3-37-45

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК, ПЕРИН, ОДЕЯЛ

г. Попасная ул.Мичурина, 8 
(р-н горсовета, здание ДОСААФ)

Тел.: 050-595-78-11, 067-119-44-35.

Ремонт одежды

куплю 
перо

Она работает 
- Вы отдыхаете! 

Заказать 
рекламу, 
объявления 
можно 
по телефонам:

(06474) 2-03-67,  099-04-84-508

Ритуальным услугам 
города Горское, ул. Центральная, 29

ПРИЕМЩИКИ ЗАКАЗОВ,
Тел. 050-571-78-51, 
        093-959-83-42.

ТРЕБУЮТСЯ

ОПЛАТА ЕЖЕМЕСЯЧНО
Проживающие только в городе Горское
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Бублика 
Костянтина Сергійовича 
– начальника ТУ БМЕС-17,  
Почесного громадянина Попаснянщини

Зубок 
Любов Сергіївну 
– заступника керівника ВЦА Золотого та Катеринівки 

Чуприну 
Олену Вікторівну 
– завідуючу ДНЗ № 3 

Районна рада і районна державна 
адміністрація від щирого серця

вітають з днем народження

22 лютого

22 лютого

27 лютого

Бажаєм вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!

Міська рада від усієї душі
вітає з днем народження

Бублика 
Костянтина Сергійовича 
– начальника ТУ БМЕС-17, депутата міської ради

Лихобабіна 
Геннадія Володимировича 
- члена виконкому міської ради 

Василеженко 
Надію Володимирівну 
- провідного спеціаліста фінансово-господарського 
відділу виконкому міської ради 
Чуприну 
Олену Вікторівну 
– завідуючу ДНЗ № 3 

22 лютого

Бажаємо вам, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з вами в майбуття.

24 лютого

Уважаемые читатели!
Хотите сделать подарок родным, близким, 

друзьям или коллегам? 

Поздравьте их теплыми и душевными 
словами в оригинальном оформлении 

в нашей газете

ул. Мичурина, 1 (здание горсовета, 3 эт.)
 (06474) 2-03-67 

Семена трав
(люцерна, эспарцет, суданка и т.д.), 
медоносов, гибриды подсол-

нечника, кукурузы и др. 
Тел. 099 503 69 17

www.semenatrav.com

27 лютого

26 лютого

КОЖАдубленки
пиджаки

МЕХА 
шубы 
куртки 
плащи 

Скидки до 20%
г. Северодонецк, пр-т Химиков, 33а (район Ц.Рынка) 
             ул. Менделеева, 34, маг. «Дарина» (050) 623-82-50  

Работа за рубежом
Германия, Израиль, Чехия, Польша, Литва

- ЗП от 35 000 грн. 
- Проверенные вакансии от работодателей.
- Рабочие визы. 
- Беспл. консультация. 
- Юр. сопровождение на всех этапах.

066 863 62 65,   096 863 62 65,   095 102 03 03 М
ин

.с
оц

.п
ол

.У
кр

.№
13

37

с днем рождения любимого сыночка

Скорохода 
Родиона

Мама, папа, брат

23 февраля

Я помню, восемнадцать лет назад,
Как появился ты на свет.

И как ходил ты в детский сад,
На всё хотел узнать ответ.

Как в школе дрался рюкзаками,
За косы девочек хватал,

И возвращался с синяками.
Ох, сколько нервов потрепал!

Теперь ты стал взрослее, старше —
Тобой горжусь безмерно я.

Ты стал сильней, умней и краше.
Спасибо небу за тебя!

с юбилейным днем рождения любимую жену

Владарскую 
Галину 

Анатольевну
17 февраля

Любящий муж

Андриан
предлагает Вам услуги

Ремонт обуви
Центральный рынок, 
работаем для Вас с 8-00 до 12-00, 
выходной понедельник. 
Тел. 068-538-32-24, 
099-279-69-12, 093-704-80-37.

(068)263 59 39
(095)009 06 29
(093)423 85 08

Клиника приглашает:
- Доноров яйцеклеток 

(до 29 лет) до 32 000 грн
- Суррогатных мам 

(до 44 лет) до 540 000 грн

Лиц.Серия АВ № 554391, выд. 22.07.2010 г.

РЕКЛАМА

УГОЛЬ
качественный                    фабричный

АНТРАЦИТ, ПЛАМЕННЫЙ
СЕМЕЧКА * ОРЕХ * КУЛАК * СОРТОВОЙ

050 626 05 65      093 470 80 20  

стиральных машин-автоматов 
и другой бытовой техники 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел. 063-681-14-77, 068-740-22-87, 050-028-47-32.
кроме газовой. На дому у заказчика.

(И их установка)
Салон красоты «Елена»
- мужской зал на 2 кресла
- женский зал на 2 кресла
- маникюрный зал на 1 кресло
Адрес: ул. Мира, 104.
Тел. 093-316-92-08

Продам магазин 
«Строй двор» 

общей площадью 146 
кв.м по адресу: ул. 

Мира,104.
Тел. 093-316-92-08

КУПЛЮ ТРАКТОР Тел. 050-563-71-59

Пусть минуты все будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 
И пленит аромат новизны! 

Комплиментов, цветов, восхищения, 
Исполненья мечты, новых встреч, 
В каждом дне находить вдохновение 
И тепло в своём сердце беречь!

Пн - Пт с 8-00 до 18-00, Сб - Вс с 8-00 до 16-00

7

20000грн

АКЦИЯ от магазина «Мечта» Предложение действует с 25.02 по 04.02.2019 г.
*При условии наличия товара

 50700грн  5100грн
 4350грн  42200грн

14300грн

Лак для волос 
Wellaflex
250 мл

Средство для мытья 
стекла Clin, 
0,5 л

  7000грн

 5650грн

Стиральный порошок 
Persil, 
9 кг

Подготовка к 8 марта

                                                         г. Попасная, ул. Первомайская, 63
                                                                            (бывший магазин «Карина»)

Жидкое средство для 
стирки Persil, (Германия)
1 л В ПРОДАЖЕ: 

- сумки, 
- сувениры, 
- полотенца, 
- колготки фирмы Conte, 
- сервизы столовые, 
чайные, салатницы, 
и другая посуда


