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Установка, 
продажа, 
обслуживание 
газобаллонного оборудования Снижение затрат 

на топливо - от 40%
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Реклама

Предприятию 

«КОРУМ РИПЕЙР» ТРЕБУЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
горно-шахтного оборудования

Р а б о т а  в  г .  Д о б р о п о л ь е
• Официальное оформление
• Льготный стаж по списку № 1
• Выплата зарплаты 2 раза в месяц

Тел. 095 231 66 33

• Медицинское страхование
• Иногородним осуществляется 

компенсация аренды жилья

Реклама

На чемпіонаті Луган-
ської області 26 травня 
вперше збірна команда 
Попаснянської Дитячо-
юнацької спор тив ної шко-
ли та Гірсько го стала аб-
солютним переможцем.
«У нелегкій боротьбі 

та складних погодних 
умовах (дощ, вітер) ми 
здобули цю феєричну 
перемогу, яка вийшла в 
результаті злагоджених 

взаємодій всіх гравців 
команди», - розповідає 
директор Попаснянської 
ДЮСШ Ірина Хандрамай.
Тренер команди 

ДЮСШ Сергій Романов 
став кращим тренером 
року, а звання «кращий 
гравець року» дісталося 
попаснянину Ярославу 
Посадському.
Над технікою гравців По-

паснянського району та-

кож працювали Юрій Се-
менов, Валерій Дюба та 
Олексій Максимовський.
З чотирьох вікових 

груп Попаснянсько-
го району: 2002-2003, 
2004-2005, 2006-2007, 
2008-2009, лише тільки 
команді футболістів 
2008-2009 років народ-
ження вдалося вий-
ти в півфінал і фінал 
та здобути довго-

очікувану перемогу. 
Команда-переможець: 

Олександр Агафонов, 
Павло Огиря, Андрій Ре-
уцький, Микита Морозов,  
Кирило Дегтярев,  Ярос-
лав Посадський, Ми-
хайло Качурін, Олексій 
Ізотов, Микита Лещенко, 
Ярослав Перусенко, Ки-
рило Гереліс, Назар Ки-
сильов, Ілля Титов.

Катерина РАДІОНОВА

Наші переможці (в центрі)

Ганна Кадацька стала 
чемпіонкою світу з пауерліфтингу
Тренер Попаснянсь-

кого міського закладу 
«Відродження», не-
одноразова чемпіонка 
та рекорд сменка 
України, Європи та 
світу Ганна  Кадацька 
вкотре  підтвердила свій 
професійний рівень – 
стала чемпіонкою світу з 
пауерліфтингу.
Про це повідомляє 

управління молоді 
та спорту Луганської 
облдержадміністрації.

Чемпіонат світу з кла-
сичного жиму лежачи 
відбувся у Токіо з 16 по 
22 травня.
У категорії до 57 кг се-

ред ветеранів першої 
вікової групи пред-
ставниця Луганської 
області Ганна Кадацька 
закінчила виступ з ре-
зультатом 95 кг та стала 
чемпіонкою світу.
Тренує спортсменку 

Андрій Івженко.
Катерина РАДІОНОВА

Відповідно до розпорядження Командувача 
Об’єднаних сил, контрольні пункти в’їзду-виїзду «Ста-
ниця Луганська» та «Золоте», розташовані на лінії роз-
межування в районі операції Об’єднаних сил, з 1 червня  
2019 року переходять на графік літнього періоду. Про 
це повідомляє Луганська облдержадміністрація.

Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і 
транспортних засобів через лінію розмежування буде 
здійснюватися щоденно з 06:00 до 20:00.

КПВВ переходять 
на літній графік роботи

В Попасній в центрі 
міста відкрили новий 
супермаркет
29 травня в Попасній відбулось відкриття нового 

супермаркету «Сім'я». 
Відкриття стало знаковою подією для мешканців 

міста, адже в Попасній до цього був лише 
один торгівельний центр АТБ, розташований в 
мікрорайоні ВРЗ. А ще тому, що нарешті в центрі 
міста по вулиці Первомайська відремонтували за-
недбану будівлю колишнього магазину «Маяк».
Стати свідком початку роботи нового супер-

маркету прийшли десятки мешканців, які з 
нетерпінням чекали, коли відчинять двері. Всіх 
присутніх зустрічала музика.

В той самий момент, як перед першими 
відвідувачами відчинились двері, люди з вулиці 
майже вмить перемістились в торгівельні 
приміщення супермаркету.
Сам супермаркет, який зайняв всю корисну пло-

щу першого поверху, зустрів перших покупців 
світлим приміщенням, товарами продуктів харчу-
вання та побутової хімії. 
Попасняни одразу ж почали купувати товари, 

деякі відвідувачі просто роздивлялись, майже всі 
зосереджено вивчали ціни на товари, порівнюючи 
їх з цінами в магазинах міста.
Враження у людей були різні, когось вражав 

вибір товарів, деяких приємно здивували ціни, а 
для деяких вони були зависокі.
Всі бажаючі побачити новий супермаркет та 

особисто  оцінити якість товарів та обслуговуван-
ня можуть зробити це в будь-який день з сьомої 
до двадцятої години.

Володимир ЗАРУБА

Багато людей очікували відкриття 
супермаркету
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Шановні жителі Попаснянського району!
Дитинство - це чудова пора сподівань та здійснення мрій.
У перший літній день в Україні, як і в усьому світі, 

відзначають добре і радісне свято - Міжнародний день 
захисту дітей.

Вітаючи зі святом, зичимо вам, дорогі хлопчики 
та дівчатка, міцного здоров'я, успіхів, радісного та 
змістовного відпочинку під час літніх канікул.

Але не забувайте, що ви - майбутнє нашої держа-
ви, яке формується у сьогоденні. Тож наполегливо 
оволодівайте знаннями, творчо мисліть, розвивайте 
свої здібності, щоб стати гідними громадянами України.

Водночас це свято і дорослих - усіх тих, хто завжди 
поряд з дітьми, хто допомагає їм зростати, навчатися, 
пізнавати світ. Усміхнені личка, палаючі захватом очі, 
довірливі обійми маленьких рук - це те, задля чого ми 
живемо. У малечі не повинно бути нещасливого дитин-
ства. І за це маємо відповідати ми, дорослі.

Бажаємо вам, дорогі діти, вашим батькам, дідусям та 
бабусям міцного здоров'я, щастя, добра та сімейного 
затишку.

Нехай здійсняться всі ваші мрії та задуми!

1 червня - День захисту дітей

Сергій ШАКУН,
голова Попаснянської 
райдержадміністрації

Микола ЧЕРНІКОВ, 
в.о. голови, заступник 
голови  районної ради

Юрій ОНИЩЕНКО,
Попаснянський міський голова

Визначили пріоритетні проекти, які беруть
участь у конкурсі ООН

27 травня в приміщенні Попаснянської міської ради 
відбулось чергове засідання робочої групи з питань без-
пеки та соціальної згуртованості Попасної. На засіданні 
обговорювали діяльність громадських організацій та 
ініціативних груп міста у написанні проектів направлених 
на розвиток Попасної.

На засіданні під головуванням заступника Попас-
нянського міського голови Ірини Гапотченко присутні 
обговорили результати грантового конкурсу за на-
прямком громадська безпека, соціальна згуртованість 
та доступ до правосуддя, в якому беруть  участь міські 
проекти.

За словами Ірини Гапотченко, під час розподілення 
між членами робочої групи проектних ініціатив ухвалили 
рішення, що до участі у конкурсі можуть потрапити вісім 
проектних заявок.

Вона наголосила, що в зв’язку з тим, що в місті недо-
статньо громадських організацій, здатних на написан-
ня проектів, до участі в конкурсі відібрали всього три 
проекти: освітлення вулиць Паркова та Ціолковського, 
відкриття центру захисту прав людини та тимчасового 
перебування осіб, які страждають від насильства, а та-
кож створення громадського простору «Студентські вечо-
ри» у сквері (з його відновленням та реконструкцією) за 
будівлею професійного ліцею залізничного транспорту.

Але останній проект, автором якого є ГО «Комроз», 
не був підтриманий грантодавцем, з причин того, що 
ця громадська організація вже реалізує один з проектів 
профінансованих ООН та не може втілювати одразу 
декілька проектів водночас.

На попередньому засіданні робочої групи вирішили, що з 
двох існуючих проектів пріоритетним є проект  освітлення 
вулиць Паркова та Ціолковського. Наразі обидва проекти 
знаходяться на розгляді

Слід за цим присутні обговорили перспективи участі у 
нових грантових конкурсах та написання відповідних до 
зазначеного напрямку проектних заявок .

Попередньо члени робочої групи наголосили на 
необхідності написання проекту з встановлення лежачих 
поліцейських біля Попаснянської гімназії № 20 та дитя-
чого садку мікрорайону ВРЗ для забезпечення безпеки 
дітей на пішохідних переходах.

Також присутні обговорили можливість створення про-
екту з освітлення площі Героїв.

Представник Центру надання соціальних послуг 
повідомив, що установа наразі вже має намір написати 
проект стосовно забезпечення соціальних працівників 
велосипедами, щоб вони мали більше можливостей 
дістатися до своїх підопічних.

Володимир ЗАРУБА

Голова райдержадміністрації відповів
на питання мешканців району

Попаснян турбує відсутність «лежачого 
поліцейського» біля Попаснянського дошкільного 
навчального закладу № 1.

«Буду спілкуватися з начальником нашої поліції, щоб зран-
ку в той час, коли батьки ведуть в садочок наших дітей, було 
патрулювання поліцейських», - наголосив Сергій Шакун.

За словами заступника начальника районного 
відділу освіти Валентини Шулік, закладання лежачих 

поліцейських вже запланували у тих напрямках, де є 
потужний рух транспорту, а саме – біля Попаснянської 
гімназії № 20 та дитячого садка № 2.

Ще один попаснянин через соцмережі запитав у голо-
ви райдерж адміністрації, коли прове  дуть ремонт авто
мобіль ної дороги на Бахмут. Сергій Вікторович відповів, 
що облдерж адміністрація займається цим питанням, і що 
вже визначений підрядник, який проведе ремонтні роботи.

«Дійсно, найжахливіша ділянка у нас – це ділянка на 
Бахмут», - зазначив очільник району.

Сергій Вікторович надав відповідь мешканці Золо-
того Вікторії Руднєвой, яка цікавилася, коли прове-
дуть ремонти багатоквартирних будинків у Золотому.

За словами Сергія Шакуна, перед тим, як виділяти гроші 
на ремонти покрівель, треба визначитись з об’ємами про-
ведення ремонтних робіт кожного багатоквартирного бу-
динку. Важливим, на його думку, є й кількість мешканців 
будинків. Загальну цифру місцевих жителів Золотого, яку 
йому повідомляють, він вважає ефемерною.

«Кажуть, що у Золотому проживають 8, 12, 18 тисяч на-
селення. Є проста статистика: у Золотому два лікарі, які 
ще не підписали по дві тисячі декларацій», - розповідає 
голова Попаснянської райдержадміністрації.

Він додав, що витрачати більше 600 тисяч гривень на ре-
монт будинку, в якому проживає 2-3 людини - недоцільно. 
Спочатку створять комісію, яка перевірить, скільки людей 
проживає в будинках.

Цікавила попаснян можливість надання статусу ди-
тини війни, а також, чи щонебудь було розроблено в 

районі, щоб цей статус давав цим дітям будьякі пільги?
Стосовно пільг Сергій Вікторович відповів, що це в 

компетенції Верховної ради, яка ще їх не розробила, а 
також підтвердив актуальність оформлення статусу ди-
тини війни в Попаснянській райдержадміністрації.

На пресконференції пролунало запитання про 
дату завершення ремонтних робіт у Гірській 
багатопрофільній гімназії.

Також він пообіцяв, що у 2019 році в усіх навчальних за-
кладах району будуть проведені ремонти туалетів.

Щодо проведення ремонту блоку харчування у 
Попаснянській багатопрофільній гімназії № 25, Сергій 
Шакун заявив про реалізацію цього проекту тільки при 
наявності фінансів.

Присутній на пресконференції ексголова 
Попаснянської райдержадміністрації Микола Ха-
натов запитав у Сергія Шакуна про його втручання 
у роботу сільськогосподарських підприємств, про 
вирішення проблеми відсутності станції сортування 
відходів, а також про деякі кадрові питання.

«За ці два роки нами виведено з тіні близько тисячі 
гектарів землі. Сільськогосподарські підприємці почали 
платити більші податки, але ці податки йдуть на розвиток 
Попаснянського району», - розповів Сергій Шакун.

Також він зазначив, що райдержадміністрація залучає 
різні міжнародні фонди до співпраці з аграріями, але при-
вернути увагу потенційних інвесторів важко.

Стосовно створення сортувальних станцій відходів, 
Сергій Шакун заявив, що пропозиції в організацію Черво-
ного Хреста України від Попаснянського району подава-
ли, але результатів ще немає.

Свої кадрові призначення Сергій Шакун пояснює за-
конодавчими підставами, як керівник Попаснянської 
військово-цивільної адміністрації.

Катерина РАДІОНОВА

Голова Попаснянської райдержадміністрації Сергій Шакун провів прес-конференцію, на якій 
відповів на питання мешканців району. Наша редакція вела у фейсбук пряму трансляцію за-
ходу. Також напередодні ми повідомили, що у мешканців є можливість під час трансляції 
залишити на нашій сторінці питання для того, щоб ми передали їх очільнику району.

24 травня відбулась чергова сто п’ята сесія 
Попаснянської міської ради шостого скликання. Провів 
засідання міський голова Юрій Онищенко. До порядку 
денного було включене 31 питання.

Депутати затвердили звіт про виконання місцевого 
бюджету за 1 квартал 2019 року з доходів загально-
го фонду у сумі 6135,120 тис. грн (місцевих податків і 
зборів 4075,215 тис.грн), надходжень спеціального фон-
ду у сумі 5826,81 тис.грн, а також звіт про виконання 
місцевого бюджету за 1 квартал 2019 року по видаткам 
загального фонду у сумі 4000,726 тис. грн, по видат-
кам спеціального фонду у сумі 914,873 тис. грн, у тому 
числі за рахунок переданих коштів із загального фонду 
до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Прийнято рішення про внесення змін до місцевого 
бюджету міста Попасна на 2019 рік, яким затвердже-
но рішення виконкому міської ради від 23.04.2019 № 
51 щодо прийнятої субвенції спеціального фонду на 
реалізацію наступних проектів:

в сумі 200,0 тис. грн на «Капітальний ремонт кварти-
ри № 12 житлового будинку № 152 по вул. Миру міста 
Попасна Луганської області з облаштуванням пандусу»;

в сумі 1500,0 тис. грн на «Капітальний ремонт 
зовнішнього освітлення по вул. Миру міста Попасна 
Луганської області»;

в сумі 310,0 тис. грн на «Капітальний ремонт стадіону 
«Локомотив» міста Попасна Луганської області».

За рахунок перевиконання деяких видів доходів 
місцевого бюджету були збільшені наступні видатки:

Розробка проекту «Капітальний ремонт пошкоджено-
го асфальтобетонного покриття по вулицях Суворова, 
А.Черешні, Герцена, Чапаєва, М.Грушевського, Заводська, 
Ніколенка, Базарна, Кузнечна, Соборна, провулку Лермон-
това у м. Попасна Луганської області» - в сумі 84700 грн;

Реконструкція дитячого ігрового майданчику по вул. 
Спортивна, 3б м. Попасна Луганської області;

Придбання озонатору OZON BLASTER 26,0 тис.грн та 
хлориду заліза трьохвалентного 16,0 тис.грн для проведен-
ня демеркуризації житлових приміщень після виїмки ртуті;

За рахунок зменшення видатків на «Капітальний ре-
монт фонтану пл. Миру» виділені кошти у сумі 53287 
грн на капітальний ремонт системи опалення квартир № 
22,23 по вул. Миру буд.138, постраждалого від пожежі.

Були внесені відповідні зміни та доповнення до Плану 
соціально-економічного розвитку м. Попасна на 2019 рік.

Депутати затвердили Міську цільову Програму захисту  
населення і території м. Попасна від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 2019 
рік. Дане рішення передбачає закупівлю необхідних 
засобів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
в житловому будинку № 31 по вул. Склозаводська, 
пов’язаної з перевищенням в повітрі всередині житло-
вих приміщень забруднюючих речовин (ртуті) понад 
гранично допустимі концентрації.

Внесені зміни до Міської цільової програми утриман-
ня та розвитку інфраструктури автомобільних доріг 
міста Попасна на 2019 рік, Міської цільової Програ-
ми благоустрою міста Попасна на 2019 рік, Міської 
цільової програми реконструкції об’єктів комунально-
го господарства територіальної громади міста Попасна 
на 2019 рік та Міської цільової Програми благоустрою 
міста Попасна на 2019 рік.

Депутати прийняли рішення про місцеві податки і збо-
ри на 2020 рік, яким встановлюються з 01.01.2020 року 
в місті Попасна такі місцеві податки і збори:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки;

- транспортний податок;
- плата за землю;
- єдиний податок;
- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- туристичний збір.
Депутати затвердили Кодекс  етики депутатів 

Попаснянської міської ради, Кодекс етичної поведінки 
посадових осіб виконавчого комітету Попаснянської 
міської ради та Кодекс етичної поведінки працівників 
комунальних підприємств, установ (закладів) та 
організацій, що перебувають у комунальній власності 
територіальної громади м. Попасна.

Крім того, депутати ухвалили ще ряд рішень щодо 
вирішення земельних відносин.

З сесії Попаснянської міської ради

Питання стосувалися різних сфер
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Попасняни розповіли про 
поїздку в Латвію
Делегація, яка пред-

ставляла Попаснянсь-
кий район у латвійському 
місті Огре, розповіла про 
свої враження від по-
баченого у європейській 
державі, а також про 
першу міжнародну угоду 
між латвійцями та попас-
нянами.
Електронний докумен-

то обіг та децентралізація
За словами голови 

Попаснянської райдерж-
адміністрації Сергія Ша-
куна, поїздку у Латвію 
вони не планували. 
Напередодні Попасну 
кілька разів відвідували 
латвійці з метою 
ознайом лення з меш-
канцями прифронтово-
го міста, роботою його 
закладів, організацій та 
установ, а також нала-
годження взаємозв’язків 
з представниками вла-
ди для подальшого 
співробітництва.
«До нас приїздив мер 

Огре Егілс Хелманіс. 
Він дуже принципо-
ва, ініціативна людина, 
ентузіаст своєї справи», - 
розповідає Сергій Шакун.
Егілсу Хелманісу близь-

ка проблема воєн ного 
конфлікту: він часто буває 
у Сирії та Афганістані, 
де допомагає бійцям, які 
служать там з латвійської 
сторони.
Після співпраці з 

попаснянами пред-
ставники влади та 
в і й с ь к о во с л у ж б о в ц і 
Національної Гвардії 
Латвії запросили наших 

мешканців відвідати 
Огре.
Члени делегації від По-

паснянського району  за-
значають, що у Латвії 
та України є чимало 
спільного, зокрема 
проросійські настрої де-
яких мешканців двох 
країн.
«На кордоні з Росією 

проросійські настрої 
доходять до 45%», - 
каже керівник апарату 
Попаснянської рай держ-
адміністрації Вікторія 
Попова. Але, незважаю-
чи на це, державною мо-
вою Латвії залишається 
лише латвійська.
Звернули увагу по-

пасняни на розвиток 
балтійської країни, яка, 
на думку Сергія Шакуна, 

йде на кілька кроків по-
переду України.
Попасняни спілкува-

лися з органами місцевої 
влади Огре. Вікторія 
Попова розповідає, 
що її зацікавила за-
проваджена в Латвії 
система електронного 
документообігу: всі до-
кументи, накази, роз-
порядження оформ-
люють та зберігають в 
електронному виді. По-
бачивши ці втілення, 
попасняни планують за-
провадити електронну 
кадрову документацію 
до 2020 року і в 
Попаснянській райдерж-
адміністрації.
Вразив попаснян досвід 

реформи децентра лі-
зації, яку реалізують 

в Латвії вже близько 
семи років. Латвійські 
міста об’єднуються 
та збільшують краї 
(територіальна одиниця).
Важливим здобутком 

члени попаснянської де-
легації вважають створен-
ня латвійцями знач ної 
кількості прое ктів, які 
отримують  фінансування 
від Європейського Союзу.
Фінальним акордом 

поїздки стало підписання 
угоди про співпрацю між 
Огре та Попаснянським 
районом. Угода охоплює 
різні сфери: освіту, меди-
цину, культуру, економіку.
Після підписання уго-

ди над місцевою вла-
дою Огре вивісили 
український прапор.

Катерина РАДІОНОВА

Особливості 
латвійської освіти
Заступник начальника відділу освіти Валентина 

Шулік зазначає, що система освіти Латвії схожа на 
нашу систему, але є деякі відмінності, які її дуже 
здивували.
Шкільна освіта в Латвії – 12 років. Тестуван-

ня знань школярі проходять тричі: після трьох, 
шести  і дев’яти років навчання. У старшій школі 
– 10, 11, 12 класах підлітки здобувають офіційну, 
профільну освіту, після якої можна працювати 
на підприємствах, що знаходяться на місцевому 
рівні.
Міністерство освіти та науки звертає увагу на 

наповнюваність класів шкіл. Кількість учнів у од-
ному класі не повинна перевищувати 24.
Всі державні іспити школярі здають лише дер-

жавною мовою.
Валентина Шулік відзначає, що матеріально-

технічне забезпечення закладів освіти на досить 
високому рівні.

«Ми побачили потужні навчальні кабінети мате-
матики, природничих та інших наук», - згадує Ва-
лентина Василівна.
Кожному навчальному закладу надають широкі 

повноваження, а саме – вибір програм, за якими 
навчатимуться діти. Але є обов’язкові предмети.
Це латвійська мова та література, математи-

ка, дві іноземні мови, історія, фізична культура, 
інформаційно-коммунікаційні технології та основи 
економіки. Інші предмети школа визначає сама.
Іспити, які складають випускники шкіл – це дер-

жавна мова та три предмети, які учень обирає 
самостійно для майбутнього вступу до вищих 
навчальних  закладів.

Місцева влада Латвії приділяє велику увагу роз-
витку спортивного життя кожної дитини. В Огре 
попасняни побачили великі потужні спортивні 
комплекси, спортивні майданчики, які знаходять-
ся на території закладів, та мотодроми.
«Для фізичного розвитку школярів залучають 

навіть приватний бізнес», - каже Валентина Шулік.
Всі вчителі повинні мати сертифікат на знан-

ня латвійської мови та літератури, і обов’язково 
високу кваліфікацію. Працюють вчителі тільки за 
контрактом, а приступають до обов’язків лише 
після проходження конкурсу.
Відпустка педагогів – 8 тижнів, яка є обов’язковою, 

а також до 12 тижнів творчої відпустки, і 24 тижні 
неоплачуваної творчої відпустки, за умовою, 
якщо вчитель підписав контракт для підготовки 
навчальних  матеріалів.
У Латвійських школах запроваджена карткова 

система пропуску. Батьки знають, коли дитина по-
трапила до школи та вийшла з неї. При цьому на 
території навчальних закладів регулярно чергує 
представник муніципальної поліції.
«Плануємо скайп-конференції, проведення 

спільних заходів на день міста Огре та на День 
незалежності України – ці дати співпадають, нам 
це приємно, а також співпрацю наших та їхніх 
освітян», - ділиться планами Валентина Шулік.

Катерина РАДІОНОВА

Співпраця медицини та соціальних служб
Керівник районного 

відділу охорони здоров’я  
Наталія Кацарська побу-
вала у шпиталі Огре.
«Всі латвійські лікарі 

проходять стажування за 
кордоном. В пріоритеті – 
Америка та Німеччина», 
- розповідає Наталія 
Іванівна.
Посаду головного лі-

каря у медичному закладі 
Огре виконує директор.
В шпиталі працює 

електронна система за-
хисту кабінетів. У кож-
ного з членів персоналу 
є електронні ключі від 
приміщень з різним сту-
пенем доступу, у яких 
він виконує свою роботу. 
Ключі від усіх кабінетів 
є тільки у директора 
лікарні.
Апаратура в шпиталі 

— у двох екземпля-
рах. Якщо під час 
операції стається якийсь 
технічний збій, то лікарі 
миттєво вмикають інший 
апарат, і безперешкодно 
закінчують операцію.
Здивувало Наталію 

Іванівну реабілітаційне 
відділення. Термін пе-
ребування у стаціонарі 
хворого – чотири дні. 
До восьми – це тільки у 
важких випадках. Вона 
зазначає, що в лікарню 
ніколи не розміщують 
людей, які потребують 
не медичної допомоги, 
а соціального захисту 
(одинокі, безхатченки). 

Їх питаннями займають-
ся соціальні служби, які 
з’ясовують, яка саме до-
помога потрібна людині 
та намагаються її нада-
ти.
Шпиталь має влас-

ний дохід з платного 
пансіонату для літніх лю-
дей. День перебування в 
такому пансіоні – близь-
ко 600 гривень.
Латвійський муніци-

палітет оплачує конкрет-
ні послуги, на які не має 
фінансів пенсіонер. Але 
на руки людина ці гроші 

ніколи не отримує
В соціальній службі 

працює мобільна брига-
да, яка виїздить в села, 
де надає необхідні по-
слуги пенсіонерам вдо-
ма: прибирання, гігієна 
та інші.
«Мене вразила взаємо-

дія соціальної служби та 
працівників медицини.  
Кожен знає, що він по-
винен робити, і виконує 
лише свою роботу», - 
каже Наталія Кацарська.
Проблема кадрів в Огре 

теж існує, тому вони за-

прошують на роботу 
українських спеціалістів. 
Молодь Латвії, як 
стверджують  місцеві 
мешканці Огре, все 
частіше їде працювати в 
Ірландію та Німеччину
В рамках угоди про 

співпрацю, у лікарів По-
паснянського району є 
можливість поїхати до 
Огре з метою підвищення 
досвіду. Латвійці теж ви-
являють бажання попра-
цювати в попаснянській 
лікарні.

Катерина РАДІОНОВА

Студенти навчаються 
на спеціальних тренажерах

Звичайний клас навчального закладу

Апаратура в шпиталі — у двох екземплярах

Підписали першу міжнародну угоду з латвійцями
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Вітаємо
трудівників заводу!
Свій день народження відзначають у червні

Суржиков Микола Митрофанович  12
Квашина Людмила Олександрівна  13
Клименко Михайло Юрійович   13
Барсуков Максим Сергійович   14
Коваленко Олександр Віталійович  14
Бєлашов Вадим Олександрович   15
Надимов Олексій Юрійович    15
Новодран Василь Леонідович  15
Сергейчук Володимир Володимирович  15
Стрелюк Олена Вікторівна    15
Волкова Людмила Леонідівна  16
Глущенко Оксана Вікторівна    16
Глушко Сергій Олексійович    17
Диденко Олександр Володимирович  17
Красько Дар’я Олександрівна   17
Смірнова Вероніка Олегівна    17
Золотухін Сергій Володимирович   18
Хасанов Сергій Григорович    18
Шаповалова Яна Сергіївна    18
Водолазський Андрій Олександрович 19
Гріцаєв Микола Андрійович   19
Стаднік Ольга Сергіївна   19
Чоп Олександр Олександрович   19
Говоров Віталій Віталійович    20
Завгородній Олексій Сергійович  20
Комаристий Віталій Юрійович  20
Корнюшкіна Марина Вікторівна  20
Лисенко Тимофій Миколайович  20
Любич Андрій Євгенійович   20
Ревуцький Ігор Йосипович    20
Васильєв Ігор Валерійович    21
Бандура Віктор Васильович    22
Богомол Владислав Олександрович  22
Жук Марина Миколаївна    22
Ковалевський Руслан Юрійович   22
Лозенко Олександр Геннадійович   22
Промський Сергій Васильович  22
Сімонова Лідія Павлівна    22
Біда Наталія Володимирівна   23
Васалакієва Наталія Володимирівна  23

Клименко Максим Іванович    23
Макаренко Євген Миколайович   23
Вірт Денис Борисович    24
Глущенко Костянтин Олександрович  24
Щербак Ігор Ігорович    24
Делікатний Андрій Васильович   25
Малієнко Ірина Михайлівна    25
Мостовий Михайло Юрійович   25
Блудов Ігор Олександрович   26
Мартиненко Яна Олександрівна   26
Суббота Юрій Володимирович  26
Шакланова Інна Валеріївна   26
Лабунський Василь Іванович  27
Лапкіна Світлана Борисівна    27
Любич Євгеній Васильович   27
Малієнко Наталія Вікторівна    27
Тіхонов Вадим Володимирович  27
Михайліченко Валентин Валентинович 28
Свеженцев Сергій Вікторович   28
Дволітчук Дмитро Миколайович   29
Окопний Вячеслав Миколайович   29
Руденко Олена Олексіївна    29
Суббота Сергій Володимирович   29
Ткач Наталія Серафимівна   29
Хожаінов Ігор Володимирович   29
Кондратенко Сергій Валерійович  30
Лапкін Артем Олександрович   30
Плохіх Вікторія Вікторівна   30

Козюберда Микола Васильович   01
Гребенюков Василь Миколайович  02
Даниловський Олег Станіславович  02
Лебідь Віктор Іванович   02
Сініченко Ірина Анатоліївна    02
Кузьменко Олександра Олександрівна  03
Павличенко Віктор Миколайович  03
Петриченко Світлана Анатоліївна  03
Півень Олександр Миколайович   03
Савченко Олена Володимирівна  03
Бєліцький Олексій Анатолійович  04
Комарова Наталія Вікторівна   04
Никитін Олег Петрович   04
Дегтяренко Валентина Володимирівна  05
Соколовський Микола Сигізмундович 05
Євдокимов Олександр Іванович  06
Милогородська Любов Миколаївна   06
Носік Сергій Миколайович   06
Турбаба Микола Андрійович   06
Грекова Людмила Сергіївна   07
Ломинога Валерій Анатолійович  07
Євтушенко Михайло Євгенович   08
Кононченко Юрій Миколайович   08
Бражник Олександр Сергійович   09
Нестеренко Оксана Олександрівна   09
Старшинін Віталій Геннадійович   09
Шелудько Андрій Віталійович   09
Гордєйчук Ольга Михайлівна  10
Зінченко Сергій Сергійович    10
Шевченко Сергій Анатолійович  10
Гайворонський Геннадій Олександрович 11
Каранда Лідія Іванівна   11
Шакланов Валерій Олександрович   11
Даниловська Людмила Петрівна   12
Россоха Олександр Володимирович  12
Соколовська Аліна Вікторівна  12

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів надії.

Сергій СИРИЦЯ,
генеральний директор ТДВ «Попаснянський ВРЗ»

С чем связано появление большого 
количества свободных вакансий

2018 год для ОДО «ПВРЗ» был годом качественных 
изменений — это время роста и увеличения объемов 
производства. Людей становится все больше. Вакансии 
появились в связи с установлением на заводе нового 
плана по производству и капитальному ремонту ваго-
нов, а также с ростом производства запасных частей , 
предназначенных для реализации.

Были ли увольнения (возможно текучесть 
кадров) и в связи с чем?

Существует природный отток персонала на заводе ― 
кто-то вышел на пенсию, кто-то принимает решение пе-
реехать и прочее. В 2018 году текучки кадров большой 
не было. 

В каких специалистах существует
потребность?

В целом, ситуация на рынке сложная, так как су-
ществует кадровый дефицит рабочих профессий 
машиностроитель ного комплекса. Во многом это обу-
словлено непрестижностью рабочих специальностей. 
Заводу нужна «свежая кровь», но молодежь не идет 
работать, так как выбирают «модные» профессии эко-
номиста, специалиста по международным отношениям, 
маркетолога. Однако, есть еще одна проблема в стра-
не — это трудовая миграция. Как бы мы ни хотели об 
этом говорить, но люди уезжает из региона, и уезжа-
ют из Украины. Сейчас в дефиците токари, сварщики, 
слесари, электрики, механики, инженеры-технологи и 
др. Ощущается нехватка подготовленных кадров с про-
фильным образованием. 

Берете ли людей без опыта работы, 
специального образования?

Берём. В связи с особенностями региона, так как под-
готовленных специалистов не просто мало, а катастро-
фически мало. 

Каких специалистов берете только
с опытом работы?

С опытом работы, а точнее сказать - со свидетельством 
о присвоенной рабочей профессии и квалификации из 
рабочих специальностей берем только сварщиков, ма-

шинистов тепловоза и дефектоскопистов (т.к. в услови-
ях завода обучение по данным профессиям не произво-
дится) 

Возможно ли повышение квалификации 
на заводе?

Для эффективного достижения стратегических целей 
необходимо постоянное повышение квалификации со-
трудников, их профессиональный рост. На ОДО «ПВРЗ» 
проходит обучение смежным профессиям, необходи-
мым для создания кадрового резерва. Также регулярно 

проводится повышение квалификации работников в об-
ласти охраны труда. Так как наш первый приоритет – 
это безопасность сотрудников.

Есть ли соцпакет и перспективы 
карьерного роста?

Мы предлагаем: официальное трудоустройство и со-
циальную защиту своим сотрудникам. Стандартный 
социальный пакет на заводе включает в себя добро-
вольное медицинское страхование, страхование от не-
счастного случая, дополнительные дни отпуска, еже-
годный оплачиваемый отпуск, материальная помощь на 
оздоровление к отпуску, доплаты за работу во вредных 
условиях, в вечернее и ночное время, а также обеспече-
ние спецодеждой. 

Попаснянский ВРЗ ведет прием сотрудников
Чтобы узнать, почему сейчас на завод требуется большое количество сотрудников и об 
условиях приема на работу, мы обратились в кадровую службу ОДО «ПВРЗ». 
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Школа мистецтв показала звітний концерт

Вихованці та педагоги Попаснянської Дитячої 
школи мистецтв показали звітний концерт своєї 
річної праці.
Підтримати юні таланти прийшли батьки 

вихованців, а також військовослужбовці та пред-
ставники влади міста. 
Почався концерт урочисто - хор школи мистецтв 

виконав Гімн України, до того ж повну його версію.
Яскравим продовженням концерту стали творчі 

номери як вихованців, так і викладачів Дитячої 
школи мистецтв: виконання музичних творів на 
фортепіано,  аккордеоні, гітарі, флейті, сучасних та 
народних танців, пісень.

Наприкінці заходу директор школи мистецтв Ка-
рина Сокульська вручила випускникам закладу 
посвідчення.

Катерина РАДІОНОВА

Поліцейські взяли участь у 
змаганнях з легкої атлетики

24 травня на базі Луганського обласного 
фізкультурного центру «Олімп» відбулись змаган-
ня з легкої атлетики (кросу) серед поліцейських 
Луганської області. 

Цього року у легкоатлетичих забігах на дистанціях 
у 1000 та 3000 метрів взяли участь представники 15 
територіальних відділів поліції, бійці Батальйону 
поліції особливого призначення, батальйону «Лу-
ганськ-1», Управління «КОРД», патрульні поліцейські 
та курсанти Луганського державного університету 
внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка.

У командному заліку третє місце вибороли 
поліцейські Попаснянського відділу поліції Осад-
чий Данил, Коренюк Аліна та Гончаренко Євген, а 
у особистому заліку з забігу 3000 метрів першим 
став дільничний офіцер поліції Попаснянського 
відділу поліції в Луганській області Гончаренко 
Євген.

Вітаємо наших переможців та бажаємо нових 
спортивних  звершень!

Попаснянський ВП ГУНП в Луганській області

На Попаснянщині розпочато літню оздоровчу кампанію
22 травня 10 дітей з По-

паснянського району 
вирушили до Одеської 
області на оздоров-
лення та відпочинок в 
Центрі реабілітації дітей 

«Сергіївка». Це лише 
перший етап оздоровчої 
кампанії 2019 року. 
Завдяки  плідній співпраці 
з містами побратима-
ми Західної України, 

наші діти мають змо-
гу відпочивати в бага-
тьох куточках нашої 
Батьківщини.    

Саме тому управління 
соціального захисту на-

селення Попаснянської 
рай  держадмін іст рац і ї 
пропонує батькам дітей 
віком від 7 до 17 років 
включно, взяти участь в 
оздоровчій програмі 2019 
року.

З заявами та за додатко-
вою інформацією звер-
татися в кабінет № 103  
управління соціального 
захисту населення за 
адресою: місто Попасна, 
площа Миру, 2 , 1 поверх 
райдержадміністраці ї , 
контактний телефон 3-16-
04, +38-099-518-29-55, 
+38-073-110-39-42.

Сектор масових 
комунікацій 

Попаснянської 
райдержадміністраціїВ оздоровчій програмі можуть взяти участь діти від 7 до 17 років

Грали на різних інструментах

Зачарували глядачів співом

В районі шукають зберігачів елементів 
нематеріальної культурної спадщини
Попаснянська районна 

державна адміністрація 
оголосила про пошук 
зберігачів елементів 
нематеріальної культур-
ної спадщини.
Про це повідомили 

на засіданні в Попас-
нянській райдерж адмі-
ністрації
Згідно з інформацією 

Міністерства культу-
ри України, до об’єктів 
нематеріальної культур-
ної спадщини відно-
сять ся усні традиції 
та форми вираження, 

які охоп люють мову як 
носія нематеріальної 
куль турної спадщини, 
ви конавчі мистецтва, 
звичаї, обряди, свя-
та, знання та звичаї, 
пов’язані з природою 
та всесвітом, а також з 
традиційними ремесла-
ми.
За словами керівника 

районного відділу куль-
тури Ольги Калюжної, 
обов’язковою умовою 
елементів нематеріаль-
ної культурної спадщини 
є їх історичне підгрунття 

– передавання з 
поколін ня в покоління.
Звернувшимся збері-

га чам елементів 
немате ріаль ної куль-
тур ної спад щини По-
паснянського району 
допоможуть зберегти 
та примножити родинні 
традиції, багатства 
народної культури.
За додатковою інфор-

мацією можна звер-
нутися за телефоном 
3-18-30.

Катерина 
РАДІОНОВА

22 мая, в праздник Свя-
того Николая Чудотворца, 
и 24 мая Попасняне празд-
новали 110–ю годовщину 
Свято-Николаевского Хра-
ма.

23 мая настоятель Храма 
протоиерей Михаил Лу-
щак встречал на празднике 
гостей, среди которых был 
и управляющий Северодо-
нецкой и Старобельской 
епархии Украинской пра-
вославной церкви Архие-
пископ Никодим. Об этом 
сообщает в фейсбук Попас-
нянский райсовет.

Владыка Никодим про-
вёл праздничное бого-

служение, Крестный Ход, 
благославив Храм на даль-
нейшее сущест вование и 
развитие. В конце литургии 
Архиепис коп Никодим по-
благодарил всех прихожан 
за сохранение и развитие 
Храма, выразив особые 
слова благодарности про-
тоиерею Отцу Михаилу за 
верную службу, вручив ему 
и активным прихожанам и 
меценатам Почётные гра-
моты «За старанні труди на 
славу Святої Церкви».

Затем Михаил Лущак 
пригласил всех на праздно-
вание его 30-летия службы 
в Храме, которое состоится 

осенью текущего года и за-
верил Владыку в том, что 
до этого времени в Храме 
и на его территории будет 
проведено ещё ряд ремонт-
но-реставрационных работ.

«Этот прекрасный Храм 
- наш общий дом, который 
пережил за время своего 
существования разные со-
бытия: расцвет, запреты, 
осквернения, возрождения 
и снова восстановление. 
Это часть нашей истории, 
которую мы обязаны сохра-
нять и бережно передавать 
будущим поколениям», - 
сказал настоятель храма 
Михаил Лущак.

В Попасной отпраздновали 110-летие храма

28 травня проведено районні змагання з елементами 
легкої атлетики серед учнів 4-х класів Попаснянського 
району.

Торік для загальноосвітніх закладів району було придба-
но два набори спортивного інвентаря за програмою IAAF 
«Дитяча легка атлетика», основною метою якої є прове-
дення учбово-тренувального процесу серед дітей початко-
вих класів, підготовка їх до занять у спортивних секціях 
та ведення здорового способу життя. Саме цей інвентар 
використали для організації та проведення змагань серед 
дев’яти команд учнів 4-х класів.

Проводили змагання на базі районної Дитячо-юнацької 
спортивної школи.

Привітати команди та побажати успіху у боротьбі 
за звання переможця завітав голова Попаснянської 
райдержадміністрації Сергій Шакун.

Розпочали змагання урочистим підняттям Державно-
го прапора України та парадом команд, який відкрив 

головний  суддя змагань Едуард Гаврашенко – завідувач 
сектору молоді та спорту райдержадміністрації.

У змаганнях взяли участь команди шкіл району: ОНЗ №1, 
гімназія № 20, ЗОШ №21, гімназія № 25, Врубівська ЗОШ, 
Комишуваський НВК, Золотівська ЗОШ № 5, Гірська 
багатопрофільна гімназія, ЗОШ селища Лисичанського.

За результатами спортивної боротьби у змаганнях з 
дитячої легкої атлетики місця розподілилися наступ-
ним чином: І місце виборола команда гімназії № 25, на 
II місці команда Гірської багатопрофільної гімназії, III 
місце за командою ООШ № 1.

Призери змагань були нагороджені грамотами, меда-
лями та кубками.

Щиро вітаємо наших юних спортсменів та бажаємо їм 
не зупинятися на досягнутому, а крокувати вперед до 
нових перемог та нових рекордів!

Сектор масових комунікацій Попаснянської 
райдержадміністрації

Проведено районні змагання з елементами легкої атлетики серед учнів 4-х класів

Змагалися за допомогою спортивного 
інвентаря «Дитяча легка атлетика»
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Пройшов районний етап військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура»)

Участь у грі взяли сім 
команд зі шкіл Попасної, 
Комишувахського НВК та 
Врубівської школи. Також 
до участі була запроше-
на команда з Гірського, 
але з невідомих причин 
команда не прибула до 
Попасної. Також коман-
да з Гірського не взяла 
участь і в підготовчому 
етапі гри, який відбувся 
тижнем раніше в 
Комишувасі.
Відкриття заходу 

відбулось з урочисто-
го проходження всіх 
команд та підняття 
Державного прапору 
України на площі Миру. 
Там же відбувся один з 
етапів змагання. Всі ко-
манди продемонструва-
ли свої вміння та навич-
ки стройової підготовки.
В рамках змагань цей 

етап має назву «Впо-
ряд» - змагання з 
індивідуальних дій та дій 
у складі рою (команда з 8 
учасників під головуван-
ням ройового команди-
ра). Обов’язковим цього 
завдання є виконання 
прийомів у складі рою. Та-
кож це змагання включає 
творче завдання.
Кожна з команд проде-

монструвала свій вишкіл 
та майстерність вико-
нання вправ. Весь цей 
час виступи оцінювало 
компетентне журі.
Після закінчення цього 

етапу змагань всі учасни-

ки пішки перемістилися 
до місця проведен-
ня основних заходів - 
території Попаснянської 
загальноосвітньої шко-
ли № 21.
На спортивному 

полі школи учасни-
ки розбили наметове 
містечко, в якому вони 
протягом двох днів 
відпочивали та навіть 
ночували. Організатори 
заздалегідь повідомили 
про те, що планується 
ночівля команд, але за-
лишитися на ніч захотіли 
не всі учасники.
Після того як коман-

ди облаштувались та 
пообідали у їдальні 
школи, на них чека-
ли нові випробуван-
ня. Діти змагалися у 
таких дисциплінах, як 
стрільба з пневматичних 
гвинтівок, метання гра-
нати, фізичних вправах.
Після проходження за-

значених етапів змагань 
команди також позмага-
лись у інтелектуальній 
грі «Відун» (конкурс на 
знання історії України, 
доби козаччини, 
українських військових 
формувань різних епох, 
сучасних збройних сил 
України по аналогії 
«Брейн–ринг», «Що? 
Де? Коли?»).
Після вечері учасники 

продемонстрували і свої 
таланти у конкурсі Ва-
тра «У колі друзів», де 

представили творчо–ми-
стецький звіт рою.
Ввечері за планом про-

ведення гри учасників 
чекав перегляд фільму 
«Крути».
25 травня відбулось за-

криття змагань районно-
го етапу Всеукраїнської 
д и т я ч о - ю н а ц ь к о ї 
військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура»). 
Другий день для 

учасників змагань роз-
почався рано вранці 
безпосередньо на місці 
змагань, адже команди 
провели ці два дні на базі 
21 школи, де заздалегідь 
облаштували намето-
ве містечко та залиши-
лись на ночівлю. Але 
провести  ніч в палат-
ках під відкритим небом 
змогли не всі команди. З 
різних причин три коман-
ди з Попасної не ночу-
вали разом з іншими та 
розійшлись по домівках 
ще до закінчення дня, не 
дочекавшись перегляду 
фільму та дискотеки біля 
вогнища.
Другий день змагань 

був не менш насиче-
ним ніж перший, де 
вони змагалися у таких 
дисциплінах, як стройо ва 
підготовка, метання  гра-
нати, фізична підготовка 
та стрільба.
За допомогою скеле-

лазного спорядження 
діти повинні були до-
лати різні перешкоди, 

змагаючись у швидкості 
та майстерності проход-
ження смуги перешкод, 
проходити лабіринти та 
багато іншого, але цьому 
завадив дощ і ці змаган-
ня довелось відмінити. 
Тому з запланованого 
провели тільки змаган-
ня з надання допомоги у 
приміщенні спортивного 
залу школи.
А вже піля обіду судді 

підвели підсумки змагань 
та провели церемонію 
нагородження учасників 
та переможців.

Програма другого дня 
була присвячена подо-
ланню туристичної смуги 
перешкод та змаганням 
зі знання та навичок на-
дання першої медичної 
допомоги.
А результати наступні: 

перше місце зайняла ко-
манда Комишуваського 
НВК, друге посіла Попас-
нянська школа № 1, на 
третьому місці команда 
школи № 21, на четвер-
тому - Врубівська шко-
ла. Решта команд отри-
мали грамоти учасників 
змагань .
Також кожна коман-

да отримала грошовий 
сертифікат від Попас-
нянського міського голо-
ви Юрія Онищенка. За 
якісну організацію захо-
ду школа № 21 додатко-
во отримала грошовий 
сертифікат.
Військові подарували 

всім командам-учасни-
кам гри добові сухі пайки 
стандарту збройних Сил 
України.
Слід зазначити, що 

для проведення зма-
гань та харчування 
учасників Попаснянсь-
кий хлібокомбінат без-

коштовно надав смач-
ний та запашний хліб. 
Також під час проведен-
ня змагань у місті була 
відсутня вода. Проблема 
була водночас вирішена. 
Завдяки депутату 
Попаснянської міськради 
Максиму Онищенко був 
організований підвіз 
води безпосередньо  до 
школи.
Підрозділи Зброй-

них Сил України та 
Національної гвардії 
України, які несуть служ-
бу в Попаснянському 
районі, взяли участь у 
проведенні змагань в 
якості суддів, а також 
надали всі продукти для 
харчування учасників 
впродовж двох днів. 
Приготуванням їжі зай-
малися співробітники 
приватного підприємця 
Ірини Тодорової.
Також в організацію 

заходу вагомий вне-
сок зробили приватні 
підприємці: Сніжана 
Матковська, Олександр 
Устіменко, Валерій 
Ніконов, Віктор Ложка, 
які надали фінансову 
підтримку.

Володимир ЗАРУБА

24 травня в Попасній відкрили районний етап дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри Сокіл (Джура). Гра тривала два дні. Учасники змагались та проживали на базі 
Попаснянської школи № 21. Не всі команди взяли участь у змаганні та переночували 
у вказаному місці.

Змагання було нелегке,
 але впорались всі

Учасники змагань встановили ціле наметове містечко Команди яскраво та творчо 
представили себе

Змагалися зі стрільби 
з пневматичної зброї

Навчались надавати першу допомогу, змагаючись
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БИЗНЕС

НАШИ ДЕТИ

На вопрос, что делает человека умным, все 
отвечали почти одинаково: школа, книжки, 
тетради. Также все почти одинаково ответи-
ли, что когда их обнимают, они чувствуют 
радость и что их любят. Самыми добрыми 
называли своих родителей, бабушек и деду-
шек. А если обидел друга, говорили, что нужно 
попросить прощения, можно подарить какой-
то подарочек, а также рассмешить его.  
Рассказывали, что им больше нравится куда-

то ездить с родителями (на пикник, море или 
в гости), чем сидеть дома. На вопрос, что де-
лать, если потерялся, многие говорили, что 
нужно стоять на месте  и ждать родных или 
звать на помощь. Некоторые собирались зво-
нить родным, при этом не имея телефона и 
не зная номера. Но говорили, что им купят 
телефон к школе.

Ярослав НЕСТЕРЕНКО

Мы узнали у детей, где живут сны, что такое 
любовь и какая самая вкусная еда на свете 

В преддверии Дня защиты детей мы побеседовали с дошкольниками на серьезные 
темы, и самое интересное решили опубликовать. Они поделились своим мнением о 
том, легко ли быть ребенком и о взаимоотношениях между людьми, рассказали о сво-
их мечтах и немного пофантазировали. 

Богдан
Хочет работать, как папа, 

машинистом. Не хочет ни 
братика, ни сестричку . Ду-
мает, что они будут пор-
тить все вещи, разобьют 
его копилку и тогда не 
хватит на машину, так как 
придется покупать еще 
одну копилку за собран-
ные деньги. А еще Богдан 
очень любит гороховый 
суп с сухариками.

Саша
Знает, что любовь - это 

когда о тебе заботятся и 
жалеют. Думает, что но-
чью темно, а днем светло 
из-за того, что Луна све-
тит гораздо хуже Солнца. 
С мальчиками больше 

любит играть, чем с де-
вочками. Считает чудом 
то, что его друзья самые 
лучшие. Уверен, что сны 
живут в стране снов. Если 
бы мог стать животным – 
стал бы котом. И если бы 
животные могли говорить, то коты бы говорили о 
том, что хотят подружиться с собаками, а собаки - 
с котами. Хотел бы отправиться в путешествие на 
автобусе в Африку.

Лиза
Говорит, что любовь - это 

когда тебя целуют и об-
нимают. Ребенком быть 
легко, потому что можно 
играться, репетировать, 
спать и опять играться. А 
взрослым тяжело – на ра-
боту надо ходить. 
Знает, что болеют люди 

из-за того, что в нос и рот 
попадают микробы. Дру-
жит не только с девоч-
ками, но и с мальчиками 
потому, что с ними иногда 
бывает весело. Будь у нее 
свой магазин – продавала бы сладости. Сказала, 
что сестра – ее герой. Она Лизе всегда помогает. 
Если бы была возможность вырастить в огороде 

что угодно – посадила бы картошку. Ей нравится 
ее с родителями сажать и копать. Идеальный день 
для нее, когда ни с кем не ссоришься и все хорошо. 

Варя
Говорит, что человек мо-

жет заболеть, когда их не 
тот комарик укусил. Счи-
тает, что ребенком быть 
легко. А взрослым нужно 
делать всегда то, что дети 
хотят, и это нелегко. Меч-
тает стать парикмахером. 
Рассказывает, что уже де-
лает красивые прически. 
Учится на себе и на маме. 
Чудо для нее, когда да-

рят котяток или кроль-
чат. Если бы можно было 
стать животным – выбра-
ла бы кошку. Говорит, что 
кошки интересны тем, что рожают котят. Для Вари 
ее брат - герой (он ей всегда уступает, помогает и 
играет с ней), а самый лучший день – 8 марта. 

Ира
Говорит, что ночью тем-

но потому, что солныш-
ко устает и опускается 
вниз, а луна поднимает-
ся. Люди болеют только 
зимой, потому что холод-
но. Ире нравится ходить 
в садик, хочется в школу, 
она любит убирать, рас-
чесываться. Поэтому для 
нее ребенком быть легко. 
Как, впрочем, и взрос-
лым. Несмотря на то, что 
у нее есть две старших 
сестрички, хотела бы еще 
одну (тоже старшую). Сестричка бы помогала Ире 
решать математику. 
Спокойно рассказывает, что ей снятся и добрые, и 

страшные сны. Объясняет, что они живут в сказках. 
Из животных стала бы собачкой: они охраняют лю-
дей и могут прогонять чужаков. 

Илья
Поведал, что любовь - 

это когда любят, и доба-
вил, что если бы не было 
любви, то не было бы и 
людей. Рассказал, что 
днем солнышко встает по-
тому, что хочет греть лю-
дей. А после толкает день 
вниз, делает холод, чтобы 
все спали. 
Заболеть, по его мнению, 

можно, если ходить в мок-
рой одежде или съесть 
десять пачек мороженого. 
Илюша говорит, что ре-
бенком быть не просто. Сложно собой управлять. 
Хочется играться, веселиться, баловаться, а тебя 
наказывают и говорят: «Не надо этого делать!»  
Если бы открыл магазин, назвал бы его «Сладко-

ежка» и продавал в нем сладости. Если бы можно 
было стать животным, выбрал бы котика или мор-
ского котика, потому что они милые. Его бы взяли 
домой, играли с ним. А если бы он остался на при-
роде, то ему нужно было защищаться, и он был бы 
агрессивным, дрался. А он любит добро, потому 
что добро всегда побеждает зло.

Оля
Считает, что дружба – 

это мир. Друзья играют и 
гуляют вместе. Ребенком 
быть легко. А вот взрос-
лым, по ее мнению, быть 
тяжело. Приходится всем 
помогать, а еще взрослые 
копают огороды. 
Если бы у Оли был ма-

газин, она бы продавала 
только детские и взрос-
лые вещи. Самая вкусная 
еда – конфеты.  Папа и 
мама для нее герои. Папа 
- потому что сильный, а 
мама – умеет готовить. 

Ваня
Рассказывает, что чело-

век может заболеть, если 
залезет в холодную воду. 
А еще, если споткнет-
ся и упадет. Считает, что 
ребенком, в отличие от 
взрослого, быть легко. 
Взрослым нужно успокаи-
вать детей, играться с 
ними всегда и кормить. 
Больше Ване нравится 
играть с девочками. Он 
хотел бы себе младшую 
сестру, чтобы играть и ри-
совать с ней. 
Когда вырастет, хочет стать космонавтом, чтобы 

хорошо рассмотреть звезды. Самая лучшая еда в 
мире для него – пшеничная каша. А чудо для Вани 
– это когда кто-то выигрывает золотые медали и его 
поздравляют. 

Саша 
Считает, что ребенком 

быть не просто. Нужно са-
мому кушать, раздеваться 
и одеваться, игрушки уби-
рать, самому купаться. 
Взрослым же быть легко 
и на работу лучше ходить, 
чем в садик. 
Если бы открыл соб-

ственный магазин, то про-
давал бы там печенье, 
молоко, сок, воду и игруш-
ки. Думает, что сны живут 
у человека в голове. 

Маша
Думает, что любовь - это 

когда муж и жена влюби-
лись друг в друга. Знает, 
что люди болеют тогда, 
когда они делают то, что 
им не разрешают. К ним 
вирус и микробы приходят. 
Считает, что ребенком 

быть легко: детям все по-
казывают, можно кататься 
на велике, ходить в школу, 
садик. Взрослым же быть 
трудно: работаешь, уста-
ешь, нервничаешь, пото-
му что ребенок балует ся. 
Самая вкусная для нее 

еда – та, что полезная (котлета, морковь), а не кон-
феты. А чудо – это когда взрослые любуются свои-
ми детьми и говорят на них «чудо».  
Сны, по ее мнению, живут на Луне (так как они 

приходят ночью, когда Луна на небе). Если бы мог-
ла стать животным, то была бы енотом. Потому что 
он плавает в воде и ныряет – а Маша не умеет ны-
рять. Своим героем считает свою собаку Альму. А 
если бы животные могли говорить, то страус Эму 
говорил бы о том, что он не умеет летать. Его вол-
нует это потому, что на его страусят из-за этого мо-
гут хищники напасть. Чтобы у нее был идеальный 
день, она должна попасть в зоопарк или среди ночи 
поехать на море.

Настя
Считает, что ребенком 

быть нелегко: нужно уби-
рать за собой игрушки, 
складывать свои вещи, 
самой одеваться и расче-
сываться. У нее есть бра-
тик. Он отвлекает Настю, 
когда та решает примеры, 
и ей хотелось бы иметь 
сестричку.
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Подготовила Кристина ХОРОШИЛЬЦЕВА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Семь полезных в быту химических реакций
1. Анализ веществ с помощью жидкости-индикатора
Материалы и инструменты:

• красная капуста;
• лимон;
• пищевая сода;
• вода;
• нож;
• кастрюля;
• плита;
• ситечко;
• стеклянная банка;
• чайная ложка;
• три стакана.

Ход опыта:

1. Нарежьте капусту тонкими ломтиками 
    и залейте кипятком.
2. Когда вода окрасится в фиолетовый
    цвет, слейте ее через ситечко в банку.
    Получилась жидкость-индикатор.
3. В один стакан налейте воды и выжми-
    те сок лимона, в другой - воды с пище-
    вой содой, в третий - только воды.
4. В каждый стакан добавьте ложку жид-
    кости-индикатора.

Результат опыта

Вода с лимоном окрашивается в розовый цвет, вода с содой — в сине-
зеленый, чистая вода приобретает цвет жидкости-индикатора.

Научное объяснение

Отвар красной капусты является индикатором - веществом, способным 
менять цвет в зависимости от того, взаимодействует ли оно с кислотой 
или с основанием. В ходе опыта жидкость-индикатор дала понять, что 
в первом стакане находится кислое вещество, во втором - основание, а 
вода в третьем стакане является нейтральным веществом.

2. Как удалить накипь в чайнике?
Материалы и инструменты:

• чайник;
• лимонная кислота;
• вода.

Ход опыта:

1. Нужно развести в 1 литре воды 1-2
    чайные ложки кислоты.
2. Залить раствор в чайник и 
    прокипятить.
3. Ополоснуть чайник и прокипятить
    воду «вхолостую».Результат опыта

Накипь исчезнет без следа, легко отслоившись под действием 
кислоты.

Научное объяснение

Накипь состоит в основном из карбоната кальция, который образует-
ся при разложении гидрокарбоната кальция, содержащегося в при-
родных водах. В результате реакции под действием лимонной кисло-
ты образуются растворимый в воде цитрат кальция, углекислый газ и 
вода.

3. Свежая ли рыба?
Материалы и инструменты:

• рыба;
• жидкость-индикатор (п.1);
• чайная ложка.

Ход опыта:

1. На туловище рыбы делаем глубокий 
    надрез.
2. Заливаем в надрез ложку жидкости-
    индикатора.

Результат опыта

Если надрез приобрел розовый или сиреневый оттенок, рыба свежая. 
Синий или зеленый цвет свидетельствует об обратном.

Научное объяснение

Будучи хорошим индикатором, отвар красной капусты позволил нам 
определить кислотность среды. Слабо-сиреневая или розовая окрас-
ка указывает на нейтральную или слабокислую реакцию - значит, 
рыба хорошего качества. Синий или зеленый цвет свидетельствует о 
щелочной среде, то есть рыба испортилась. 

4. Есть ли в молоке крахмал?

Материалы и инструменты:

• молоко;
• раствор йода;
• стакан;
• пипетка.

Ход опыта:

1. Наливаем в стакан немного молока.
2. Капаем йод.
3. Наблюдаем за реакцией.

Результат опыта

Если жидкость приобрела синеватый оттенок, значит, в молоке есть 
крахмал. Если по ней пошли желтоватые круги, то вам повезло: до-
бавок в таком молоке нет.

Научное объяснение

Раствор йода сработал как индикатор: при контакте с крахмалом он 
изменил цвет.

Самый верный способ определить, есть ли в молоке крахмал, - кап-
нуть туда немного йода. В обезжиренное молоко нередко добавляют 
крахмал, чтобы придать ему густоты.

5. Свежее ли молоко?
Материалы и инструменты:

• молоко;
• пищевая сода;
• стакан.

Ход опыта:

1. Наливаем полстакана молока.
2. Всыпаем ½ ч.л. соды.
3. Наблюдаем за реакцией.

Результат опыта

Если появилась пена, молоко прокисло.

Научное объяснение

При добавлении бикарбоната натрия (соды) в кислую среду происхо-
дит реакция нейтрализации. Кислота и щелочь (сода) нейтрализуют 
друг друга, выделяя углекислый газ, который вспенивает смесь.

6. Готовим лимонад
Материалы и инструменты:

• лимонная кислота;
• пищевая сода;
• сахар;
• чашка;
• ложка.

Ход опыта:

1. Насыпаем в пробирку по одной чай-
ной ложке лимонной кислоты и соды, 
затем добавляем две чайные ложки 
сахарного песка.
2. Пересыпаем всю смесь в сухую чи-
стую чашку, основательно перемеши-
ваем.
3. Разделяем смесь на несколько рав-
ных частей. Каждую часть можно упа-
ковать в пакетик.
4. Одну такую часть высыпать в стакан 
и залить водой.

Результат опыта

Получится шипучий и гази-
рованный напиток, освежа-
ющий, как лимонад.

Научное объяснение

При взаимодействии лимонной кислоты и гидрокарбоната натрия 
происходит реакция нейтрализации. Получаем натриевую соль ли-
монной кислоты, углекислый газ и воду.

7. Как сварить треснутое яйцо?
Материалы и инструменты:

• яйцо;
• соль;
• вода.

Ход опыта:

В кипящую подсоленную воду кладем 
яйцо и варим 5 минут.

Результат опыта

Яйцо сварится и не вытечет из скорлупы.

Научное объяснение

Соль действует на белок, как коагулянт на коллоидный раствор.
В результате белок свертывается в щели скорлупы.
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В яких містах України 
найдорожчі молочні продукти?

В Україні найдорожче молочні продукти продають у 
Херсонській області. Найдешевше – у Сумській. Що-
правда, з початку року найшвидше молочка дорожчала 
у Полтавській області.

«Також до регіонів із найбільшим зростанням цін на 
молочні продукти увійшли Чернівецька, Львівська, 
Луганська і Житомирська області. З початку року там 
молочні продукти подорожчали на 5-7%», – написав у 
Facebook директор асоціації постачальників торговель-
них мереж Олексій Дорошенко, повідомляє vkursi.te.ua.

За січень-березень молочні продукти, зокрема кисло-
молочний сир, впали у ціні у 4 областях – Закарпаття, 
Тернопільщина, Волинь і Миколаївщина. Молочні про-
дукти подешевшали від 0,5 до 2,1%.

У середньому в країні молочні продукти за перші 4 
місяці 2019-го подорожчали на 3,4%.

Українець організував 
бізнес на яблуках у карамелі

Богдан Білан у 20 років організував бізнес на яблуках 
у карамелі “Food For Good” і вже запустив франчайзинг 
по всій Європі! Про це пише shotam.info.

Хлопець у 20 років зробив бізнес на яблуках у карамелі 
і продає “яблучне” облад-
нання по всій Європі Одне 
таке яблучко продає за 30 
гривень.

Засновник фірми Food For 
Good Богдан Білан ідею 
робити яблука в карамелі 
привіз зі Сполучених 
Штатів. Коли був ще школя-
рем, потрапив на програму 
обміну Flex, та рік навчався 
у США. Хлопця вразило, що для американців яблуко за-
лите карамеллю – традиційне блюдо і популярний фаст-
фуд. Богдан вирішив спробувати такий бізнес в Україні.

«Це просто – яблуко занурюють в теплу карамель, про-
кручують і посипають шоколадом і горіхами”, – каже 
Богдан Білан.

$3000 стартового капіталу дістав на заробітках. У 2014 
році запустилися. Поставили своїх 4 точки, усі робили 
яблука в карамелі. У всьому хлопцю допомагала його 
дівчина Аліна.

А потім почали продавати франчайзинг у Польщу, 
Болгарію та Італію.

“За 40 тисяч гривень надаємо візок, посуд, сайт та 
повністю ведемо бізнес до відкриття”, – пояснює Бог-
дан Білан.

Богдан планує з яблуками захопити Європу. Адже 
бізнес на яблуках в карамелі та фруктах в шоколаді 
може окупитися вже через 2 тижні!

Соседи судятся 
из-за имен козлят

В Запорожской области мужчины подрались из-за 
имен животных.

В Пологах двое мужчин враждуют уже 9 лет. Послед-
ний их скандал они довели до суда: один из мужчин на-
звал своих козлов именами внуков своего соседа. Когда 
об этом узнал второй мужчина, он не выдержал и начал 
бить своего «врага». В результате драки потерпевшему, 
хозяину козликов, сломали нос. Дело дошло до судебных 
разбирательств, пишет телеканал TV5, передает ВГороде.

Пологовский райсуд признал нападающего виновным 
и приговорил его к 1,5 годам условного заключения. 
Кроме того, разъяренный сосед должен будет выпла-
тить хозяину животных 16 тысяч гривен.

За п’ять років до Червоної 
книги України внесено 
лише лося європейського

За п’ять років до Червоної книги України внесе-
но лише один вид тварин – лося європейського. Про 
це повідомили у Міністерстві екології та природних 
ресурсів, пише УНН.

Так, за останні п’ять років наказом Мінприроди від 19 
грудня 2017 року до Червоної книги України внесено лося 
європейського (Alces alces) з категорією «вразливий».

У Мінприроди зазначили, що у 2018 році та з початку 
2019 року до Червоної книги України види тварин та 
рослин не заносилися.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України у січні 2018 
року зареєструвало наказ Мінприроди про внесення 
лося європейського до Червоної книги України.

Проте 27 листопада 2018 року Окружний 
адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства 
екології та природних ресурсів про занесення лося 
європейського до Червоної книги, а також визнав про-
типравними заходи з заборони полювати на цю тварину.

А 8 квітня 2019 року Шостий апеляційний 
адміністративний суд скасував рішення Окружного 
адміністративного суду Києва щодо скасування наказу 
про занесення лося європейського до Червоної книги 
України.

Краб помстився дівчині, 
яка його їла

У Китаї краб вирішив на-
останок помститися дівчині, 
яка його їла і цапнув її за 
губу. Про це повідомляє 
«Інфотаб».

Як тільки китаянка вку-
сила краба і зламала йому 
ніжки, він смикнув щупаль-
цями і затиснув їй губу.

Дівчина виплюнула тва-
рину і, скорчившись від 
болю, спробувала відчепити 
щупальці від роту.

Журналісти Daily Mail припустили, що дівчина їла 
популярну в Китаї страву під назвою «п’яний краб». 
Перед подачею на стіл кухар вимочує живого краба в 
алкоголі до тих пір, поки він не перестає ворушитися. 
Іноді таким же чином подаються креветки.

В Швеции создали самый
маленький в мире 
McDonald’s

В Швеции создали самый маленький в мире 
McDonald’s, предназначенный для содержания медо-
носных пчел. Об этом пишет bykvu.com со ссылкой на 
издание Fox News.

«McHive» был спроектирован и создан отмечен-
ным наградами сценографом Никласом Нильссоном 
в честь инициативы, которая является частью работы 
McDonald’s в Швеции по обеспечению устойчивости», 
- говорится в сообщении.

Отмечается, что ульи - это обычное явление на кры-
шах ресторанов McDonald’s в Швеции.

Улей был продан на аукционе во время благотвори-
тельного сбора средств для Ronald McDonald House 
Charities и был продан шведской франшизе за 10 000 
долларов.

В Италии ученые 
воссоздали достоверный 
образ Иисуса Христа

Итальянские научные сотрудники смогли воссоздать 
достоверный образ Иисуса, а также представили новую 
3D-модель его лика, сообщают Белновости, передает  
nua.in.ua.

В самом начале работа велась с использованием от-
печатка на Туринской плащанице, причем его подлин-
ность не была доказана.

В результате академики проанализировали материю и 
сделали огромное количество замеров.

Ученые сошлись на мнении, что итоговая 3D-модель 
является самой достоверной.

К слову, согласно результатам исследования, рост Ии-
суса Христа был немного выше чем 180 см.

Академики убеждены, что он отличался привлека-
тельной внешностью, а также обладал необыкновенной 
харизмой .

Его внешность была величественной, благодаря чему 
он и привлекал такое большое количество окружающих 
и имел последователей.

В Нидерландах футбольный 
судья забил мяч и засчитал его

Судья матча третьего дивизиона чемпионата Нидер-
ландов по футболу засчитал мяч, который он же и за-
бил. В игре между командами «Харкемасе Бойз» и 

«ХСВ Хук» арбитр случайно стал автором курьезного 
гола, передает glavnoe.ua.

Мяч во время атаки футболистов «Хука» попал в су-
дью, после чего отрикошетил в ворота «Харкемасе».

Арбитр, выдержав паузу, засчитал мяч, который за-
писал на игрока Кайла Дасбурга. Футболисты «Харке-
масе» возмутились действиями рефери, но тот оставил 
свое решение без изменений.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Харкемасе» 
(57 очков), который в турнирной таблице занимает шестое 
место, «Хук» (64) идет на четвертом месте.

Вышедшая замуж за призра-
ка-пирата ирландка расска-
зала о проблемах с мужем

Аманда Тиг из Северной Ирландии, которая вышла за-
муж за 300 летнего призрака-пирата, попала в больницу 
всего через две недели «супружеской жизни». В пробле-
мах со здоровьем женщина обвинила своего мужа-при-
зрака. Об этом сообщает The Sun, передает realist.online.

45-летняя Аманда Тиг обручилась с пиратом Джеком, 
умершим в 18 столетии, в январе 2018 года. Тогда она 
заявила, что ее избранник закончил жизнь на плахе в 
XVIII веке, а свела их любовь Тиг к пиратской атрибу-
тике. Церемония бракосочетания прошла в нейтраль-
ных водах, так как в Ирландии отказали в заключении 
подобного брака. Чтобы Джек смог принести клятву, на 
свадьбе присутствовал медиум.

По словам Тиг, вскоре после бракосочетания у нее на-
чали проявляться проблемы со здоровьем, поскольку 
тот крал у нее энергию. В итоге она заработала абсцесс 
и цирроз печени.

Через несколько месяцев после свадьбы Тиг обрати-
лась к людям, которые якобы умели общаться с умерши-
ми. Лишь после разрыва с Джеком женщина ощутила, 
что ее состояние нормализуется.

Из-за чего на самом деле возникли проблемы со здоро-
вьем ирландки, издание не сообщает.

Во Флоренции оштрафовали
кафе, продавшее туристу 
мороженое за 25 евро

Турист из Тайваня заказал в одном из кафе мороженое, 
не поинтересовавшись его ценой. Когда ему принесли 
счет, мужчина начал его оспаривать , но в конце концов 
заплатил. Высокую стоимость десерта персонал заве-
дения объяснил тем, что «мороженое вкусное», пишет 
vokrugsveta.ua.

Однако итальянский экскурсовод тайванца, узнав об 
инциденте, вызвал полицию. Сотрудники правоохра-
нительных органов выяснили, что обслуживающий 
персонал кафе спрятал меню заведения от клиентов за 
прилавком. После этого кафе выписали штраф. Сумма 
штрафа составила 2 тысячи евро.

«Сокрытие цен очень распространено, и это привыч-
ка, которая создает плохое впечатление во всем мире, 
учитывая, что главными пострадавшими являются ту-
ристы», — заявил представитель полиции Элио Ковино.

Мер французького міста 
вирішив роздати жителям 
«Віагру» для заохочення 
народжуваності

Мер французького міста Монтеро вирішив запропону-
вати парам «Віагру» для заохочення народжуваності та 
боротьби зі скороченням місцевого населення. 

Мер Жан Дебози підписав муніципальний указ про те, 
що він готовий роздавати віагру місцевим парам, щоб 
підвищити народжуваність і не допустити закриття 
місцевих шкіл із-за недостатньої чисельності населен-
ня. «Таблетки будуть розіслані парам у віці від 18 до 
40 років, щоб дати їм можливість зачати дитину і та-
ким чином зберегти школи двох сіл», — йдеться в указі, 
передає aspekty.net з посиланням на видання The Local.

Деякі критики сумніваються в тому, чи є план Дебо-
зи навіть законним, оскільки «Віагру» у Франції можна 
отримати  лише за рецептом лікаря.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

№ 22 (1013) от 31 мая 2019 г.ОФИЦИАЛЬНО
Золотиста картопляна
нематода – небезпечний 
шкідник

Значення картоплі для українця важко переоцінити. Недар-
ма її називають другим хлібом.Серед шкідливих організмів, 
які вражають картоплю, особливо небезпечною є золотиста 
картопляна цистоутворююча нематода, що викликає глобо-
дероз. Втрати врожаю картоплі можуть сягати 30-90%..

Розвиток картопляної нематоди відбувається в коренях 
рослини-господаря. Хворі рослини за сильного ступеня 
ураження мають пригнічений вигляд, передчасно жовтіють, 
відстають у рості і розвитку, їхня коренева система набуває 
“бородатого” вигляду.. Бульб утворюється мало, вони дрібні, 
а іноді зовсім відсутні.

Розповсюджується картопляна нематода в основному в 
стадії цист, які прилипають до предметів, що стикаються із 
зараженим ґрунтом і переносяться на будь-які відстані..

Для обмеження поширення картопляної нематоди доцільно 
комплексно застосовувати карантинні, профілактичні, 
агротехнічні, біологічні та хімічні методи. Обов’язково 
потрібно дотримуватись сівозмін, попередньо вирощувати 
невразливі культури (бобові, злакові, олійні, зернові), по-
садку картоплі проводити тільки нематодостійкими сортами 
(Пролісок, Доброчин, Слов’янка, Синевір, Водограй та ін.).

На заражених площах слід вносити підвищені дози 
мінеральних добрив, своєчасно проводити знищен-
ня бур’янів, утримувати у відповідному стані тару, 
сільськогосподарський інвентар та техніку, вживати заходів 
щодо унеможливлення розповсюдження золотистої 
картопляної нематоди. Тільки за таких умов можна змен-
шити кількість життєздатних цист до незначної кількості і 
навіть зовсім ліквідувати вогнища цього шкідника.

О. ЧОРНА, головний спеціаліст Держпродспожив-
служби в Луганській області

Замовити індивідуальний 
номерний знак стало 
простіше!

У грудні 2018 року відбувся запуск Електронного кабінету 
водія. Користувачу кабінету надається інформація про його 
водійські посвідчення, транспортні засоби, власником яких 
він є, та адміністративні правопорушення, у яких він був ви-
нуватцем. В кабінеті користувач може сплатити неоплачені 
штрафи, зареєструватися в електронній черзі на отримання 
послуг в сервісних центрах МВС, замовити безкоштовну чи 
платну послугу перевірки транспортного засобу за його VIN-
кодом. До сьогодні вищезгадана послуга надання витягу з 
Єдиного державного реєстру МВС була єдиною послугою 
сервісних центрів МВС, повністю доступною онлайн.

З 24 квітня 2019 року громадянин також може перевірити 
можливість замовлення конкретного індивідуального но-
мерного знаку, замовити та оплатити його виготовлення 
просто не виходячи з дому. Забрати готовий номерний 
знак водій зможе в зручному за розташуванням відділенні 
“Нова пошта”, яке він самостійно обирає під час замов-
лення знаку. Переведення послуги в онлайн-площину до-
зволить державі спростувати міфи, пов’язані з отриманням 
ІНЗ, зробить послугу більш популярною та знищить будь-які 
корупційні ризики. Також в майбутньому планується запуск 
повноцінної прозорої системи замовлення усіх державних 
номерних знаків через Електронний кабінет водія, що мати-
ме ще більший антикорупційний ефект.

Для того, щоб скористатися новою послугою, потрібно 
авторизуватися в Електронному кабінеті водія. Онлайн-
сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua та на Урядо-
вому порталі kmu.gov.ua у розділі «Електронні послуги». 
Доступ до е-Кабінету здійснюється за допомогою цифро-
вого підпису, BankID або MobileID. У розділі «Замовлення 
ІНЗ» потрібно підібрати індивідуальний номерний знак, 
перевіривши його унікальність та зовнішній вигляд. Якщо 
введений номер іще ніким не зайнятий, система автоматич-
но розрахує вартість замовлення ІНЗ. На цьому етапі ко-
ристувач може обрати один серед двох можливих способів 
отримання ІНЗ: доставка у відділення «Нова пошта» або 
можливість самостійно забрати виготовлені номери у Го-
ловному сервісному центрі МВС у Києві (безкоштовно). На-
ступний етап — автоматичне формування заяви на отри-
мання ІНЗ, яку користувач повинен підписати за допомогою 
власного кваліфікованого електронного підпису (КЕП). За-
вершенням процесу отримання послуги є оплата ІНЗ.

Зазначимо, що вартість послуги доставки «Нова пошта» 
фіксована – 500 грн.

Оголошення 
Відповідно до пункту 15 статті 107 та пункту 6 статті 71 

Закону України «Про вибори народних депутатів України», 
встановлені єдині розцінки для політичної реклами у газеті 
«Попаснянський вісник», що містить ознаки передвиборної 
агітації, що не суперечать Конституції України та законам 
України у розмірі – 5 грн 50 коп. за квадратний сантиметр як 
середньоарифметичне значення ціни за комерційну рекла-
му за останні три квартали року, що передує року проведен-
ня виборів депутатів.

Політична реклама буде розташовуватися на редакційних 
сторінках газети, крім першої, другої та шести останніх.

УКРАЇНА
ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ
СТО П’ЯТА СЕСІЯ

РIШЕННЯ
24 травня 2019 року                 м. Попасна           № 105/11
Про затвердження Порядку обліку, зберігання
та доступу до інвентаризаційних справ,
матеріалів технічної інвентаризації нерухомого 
майна, реєстрових книг та архівних справ 
на території Попаснянської міської ради
Відповідно до Інструкції про порядок  проведення технічної 

інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої на-
казом Державного комітету архітектури та житлової політики 
України від 24 травня 2001 року № 127 (в редакції Наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства України від 26.07.2018 № 
186), керуючись ст. 25 пп. 10 п. «б» ст. 30, ст. ст. 59, 73 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 
7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», з метою забез-
печення реалізації повноважень органів місцевого само-

врядування щодо обліку об’єктів нерухомого майна, Попас-
нянська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок обліку, зберігання та доступу до 

інвентаризаційних справ, матеріалів технічної інвентаризації 
нерухомого майна, реєстрових книг та архівних справ на 
території Попаснянської міської ради згідно з додатком 
(додається).

2.  Доручити юридичному відділу виконкому Попаснянської 
міської ради оприлюднити дане рішення в газеті «Попас-
нянський вісник» та на офіційному веб-сайті міської ради.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
оприлюднення та застосовується з 01.06.2019 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
постійну комісію міської ради  з питань бюджету, фінансів, 
соціально-економічного розвитку, комунальної власності 
та регуляторної політики та заступника міського голови Ха-
щенка Д.В.

Міський голова                                        Ю.І. ОНИЩЕНКО

З додатком до даного рішення можна ознайомитись на 
офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради http://
popasn-gorsovet.gov.ua, у розділі Нормативні документи.

 УКРАЇНА
ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ
СТО П’ЯТА СЕСІЯ

РIШЕННЯ
24 травня 2019 року                 м. Попасна                   № 105/10  
Про місцеві податки і збори
на 2020 рік
Відповідно до ст. ст. 7, 10, п. 12.3 ст. 12 Податкового кодек-

су України, Закону України «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо покращення адміністрування та перегляду ставок 
окремих податків і зборів» від 23.11.2018 № 2628-VIII, керу-
ючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», з метою виконання доходної частини 
бюджету, Попаснянська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Встановити з 1.01.2020 року в місті Попасна такі місцеві 

податки і збори:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки;
- транспортний податок;
- плата за землю;
- єдиний податок;
- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- туристичний збір.
2. Затвердити Положення про місцеві податки і збори, 

згідно з додатком (додається).
3. Встановити, що зміни до встановлених місцевих 

податків і зборів вносяться Попаснянською міською радою 
відповідно до змін в чинному законодавстві.

4. Оприлюднити дане рішення в засобах масової 
інформації (відповідальний – відділ житлово-комунального 
господарства, архітектури, містобудування та землеустрою 
виконавчого комітету Попаснянської міської ради).

5. Рішення набуває чинності з дня його офіційного опри-
люднення та застосовується з 1 січня 2020 року.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, 
соціально-економічного розвитку, комунальної власності та 
регуляторної політики.

Міський голова                                              Ю.І. ОНИЩЕНКО

З додатком до даного рішення можна ознайомитись на 
офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради http://
popasn-gorsovet.gov.ua, у розділі Нормативні документи.

Новітні технології 
в службі зайнятості  

Основним завданням Попаснянського центру 
зайнятості сьогодні є створення сучасного сервісного 
майданчику, де зустрічаються шукач роботи і роботода-
вець, який потребує робітника. 

Відтепер необов’язково відвідувати центри зайнятості, 
аби записатися на прийом до фахівців державної служ-
би зайнятості.

Працює новий сучасний сервіс для осіб, що шука-
ють роботу та безробітних – «ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА». 
За допомогою Інтернету можна самостійно, не витра-
чаючи зайвого часу, записатись на індивідуальний 
прийом до фахівця центру зайнятості з метою отри-
мання консультацій з питань сприяння працевлашту-
ванню; вибору професії; профнавчання; профорієнтації; 
тимчасової зайнятості; реєстрації у центрі зайнятості 
тощо. Послуга електронної черги реєстрації безробітних 
доступна громадянам на порталі Державної служби 
зайнятості www.dcz.gov.ua через рубрику «Електронні 
послуги».

Електронна черга – це швидко і зручно! Кожен бажа-
ючий може записатись на первинний прийом до будь-
якого центру зайнятості, не виходячи з дому.

 «Електронний кабінет безробітного» надає можливість 
зареєстрованому безробітному створити власне резюме, 
здійснити підбір роботи, ознайомитись з інформацією 
про тимчасову зайнятість, дізнатися про можливість 
професійного навчання, скористатися сервісами 
профорієнтаційної платформи. Також користувач персо-
нального кабінету, не будучи фізично присутнім у центрі 
зайнятості, може переглянути дані про заплановані та 
фактичні відвідування центру зайнятості, дізнатися про 
заходи, які заплановані у центрах зайнятості, та записа-
тися на ті з них, що зацікавили.

Для отримання більш детальної інформації звертай-
тесь до Попаснянського районного центру зайнятості за 
адресою: м.Попасна, вул.Базарна, б.2

Т. СЕМЕНЕНКО, заступник директора                                                     

Увага: розшук!
Попаснянським ВП ГУНП в Луганській області 

розшукується безвісті зниклий військовослужбовець:       
Парасків Олександр Євгенійович, 

28.12.1988 р.н., уродженець м. Харкова, 
мешкав за адресою: Харківська область, 
Золочівський район, с. Перемога, який 
зник 03.05.2016 року з місця дислокації 
військової частини та до теперішнього часу 
його місцезнаходження невідомо.

Прикмети: на вигляд 27-30 років, зріст 
165-175 см, худорлявої статури, очі темні, 

волосся коротке темне (є лобні залисини). 
Був одягнений: одяг військового зразка

Всіх, кому відомо місце знаходження 
Парасківа Олександра Євгенійовича, 

просимо повідомити в найближче відділення поліції 
або по телефонах: 

102, (06474)2-82-77, 093 886 74 13.
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ГАРАНТУЄМО!

На пять ступенек вверх: 
Украина повысила свою 
экономическую 
конкурентоспособность

Украина поднялась на пять позиций вверх в мировом 
списке экономической конкурентоспособности. Дан-
ный список ежегодно готовит швейцарский Междуна-
родный институт управленческого развития. Об этом 
сообщает radiosvoboda.org.

В 2019 году Украине удалось улучшить свои позиции 
и подняться на пять ступеней выше, чем в 2018. Так 
страна оказалась на 54 месте, всего Институт исследует 
63 страны.

По результатам известно, что пятерку лидеров зани-
мают Сингапур, далее идет Гонконг (специальный ад-
минрегион Китая), США, Швейцария и Объединенные 
Арабские Эмираты. В 2018 году первое место занимали 
Соединенные Штаты Америки.

Украина разместилась между Словакией и Перу.
Отметим, что данный рейтинг составляется с 1089 

года. Международный институт управленческого раз-
вития составляет его на основе 20 критериев из четырех 
индексов эффективности: экономики, правительства, 
бизнеса и инфраструктуры.
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Понедельник, 3
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.45, 04.45 Агенты 
справедливости (12+)
14.45, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Черная кровь»
23.30, 02.00 Т/с «CSI. 
Место преступления»

Вторник, 4
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.40, 03.05 Реальная 
мистика
12.45, 04.45 Агенты 
справедливости (12+)
14.45, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор»
19.50 «Говорит Украи-
на»
21.00 Т/с «Черная 
кровь»
23.20 Без паники
00.00, 02.15 Т/с «CSI. 
Место преступления»
01.45 Телемагазин

Среда, 5
06.30 Утро с Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.45, 04.45 Агенты 
справедливости (12+)
14.45, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор»
19.50 «Говорит Украи-
на»
21.00 Т/с «Черная 
кровь»
23.20 Громкое дело
00.00, 02.15 Т/с «CSI. 
Место преступления»

Четверг, 6
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.40, 02.15 Реальная 
мистика
12.45, 05.30 Агенты 
справедливости (12+)
14.45, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор»
19.50 «Говорит Украи-
на»
21.00 Т/с «Черная 
кровь»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI. Место 
преступления»
01.45 Телемагазин

Пятница, 7
06.30 Утро с Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.50, 03.10 
Сегодня
09.30, 05.40 Звездный 
путь
10.40 Т/с «Жена с того 
света»
14.45, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор»
19.45 Главная тема. Вы-
бор
21.35 Футбол. Отбор к 
ЕВРО-2020 Украина - Сер-
бия
00.10 По следам

00.50, 02.15 Х/ф «Фор-
мула счастья»
01.45 Телемагазин
04.00 Реальная мистика

Суббота, 8
07.00, 15.00, 19.00, 02.50 
Сегодня
07.30, 05.20 Звездный 
путь
08.00, 15.20 Т/с «Черная 
кровь»
17.10, 20.00 Т/с «Другая 
я»
22.20, 02.00 Т/с «Един-
ственный мой грех»
01.30 Телемагазин

03.40 Реальная мистика

Воскресенье, 9
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
08.50 Т/с «Другая 
я»
13.00, 03.10 Т/с «Ни сло-
ва о любви»
17.00, 21.00 Т/с «Воз-
вращение к себе»
19.00 Сегодня. Итоги
20.00 Главная тема
23.00, 02.15 Т/с 
«Единственный мой 
грех»
01.45 Телемагазин

Понедельник, 3
05.40 М/с «Драконы. 
Перегоны бесстрашных»
06.50 М/ф «Дозор джунглей»
08.55 Х/ф «Волна»
11.00 Х/ф «Землетря-
сение»
13.30 Х/ф «Армагеддон»
16.40 Топ - модель (16+)
21.40 Х/ф «Училка»
23.30 Х/ф «Семь сестер»

Вторник, 4
03.00 Зона ночи
03.10 Абзац
04.45, 06.00 Kids Time
04.50 М/с «Драконы. 
Перегоны бесстрашных»
06.05 Ревизор. Магази-
ны
09.50 Тайный агент
11.30 Тайный агент. 
Постшоу
16.30 Топ - модель (16+)
21.30 Х/ф «Секс по 
дружбе»
23.40 Х/ф «Отпадный 
препод»

02.00 Эксы (16+)

Среда, 5
03.45 Зона ночи
04.20 Абзац
06.10 Ревизор. Магази-
ны
09.50 Тайный агент
11.10 Тайный агент. 
Постшоу
16.10 Топ - модель (16+)
21.50 Х/ф «Почему он»
00.00 Х/ф «Отпадный 
препод 2»
02.10 Любовь на выжи-
вание (16+)

Четверг, 6
04.10 «Служба розыска 
детей»
04.15 Зона ночи
04.50 Абзац
05.40 Ревизор. Магазины
09.40 Тайный агент
11.00 Тайный агент. 
Постшоу
16.00 Топ - модель (16+)
21.50 Х/ф «Однокласс-
ники»
23.40 Х/ф «Отпадный 
препод 3»
02.00 Кто против блон-
динок (12+)

Пятница, 7
03.50 «Служба розыска 
детей»
03.55 Зона ночи
04.10 Абзац
05.00 Ревизор. Магази-
ны
06.50 Тайный агент
08.40 Тайный агент. 
Постшоу
16.30 Топ - модель (16+)
21.40 Х/ф «Однокласс-
ники 2»
23.40 Х/ф «Училка»
01.40 Х/ф «За вздох от 
тебя»

Суббота, 8
06.40 М/с «Лунтик»
07.45, 09.25 Kids Time
07.50 М/с «Драконы. 
Перегоны бесстрашных»
09.30 Ревизор. Спецвы-
пуск
17.20 М/ф «Заколдован-
ный принц»
19.00 Х/ф «50 первых 
поцелуев»
21.00 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай»
23.00 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай 2»
01.00 Т/с «Клиника»

Воскресенье, 9
07.50 М/с
09.40 М/ф «Дозор джунглей»
11.40 М/ф «Побег с пла-
неты Земля»
13.40 М/ф «Распрекрас-
ный принц»
15.00 Х/ф «50 первых 
поцелуев»
17.00 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай»
19.10 Х/ф «Отмель»
21.00 Х/ф «Глубокое 
синее море»
23.10 «Подъем с глубины»
01.10 Т/с «Клиника»

Понедельник, 3
06.40 Факты недели. 
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Антизомби
12.05, 13.15 Х/ф «Звездный 
десант 2: Герой Федерации»
14.10, 16.25 Х/ф «Звезд-
ный десант 3: Мародер»
16.40 Х/ф «Коматозники»
20.15 Больше чем правда
21.25 Т/с «Пес»
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Роллербой»
01.50 Т/с «Прокуроры»

Вторник, 4
05.35, 20.15 Граждан-
ская оборона
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Больше чем правда
11.30, 13.20 Х/ф «Мис-
сия спасения»
13.50 Х/ф «Миссия спа-
сения 2»
15.30, 16.20 Х/ф «Антиганг»
17.45, 22.25 Т/с «Майор 
и магия»
21.25 Т/с «Пес»
00.30 Х/ф «Озеро страха 3»
02.00 Т/с «Прокуроры»

Среда, 5
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
11.00, 13.15 Х/ф «Без 
пощады»
13.35 Х/ф «Братья по 
оружию»
15.10, 16.20 Х/ф «Од-
нажды в Мексике: Отча-
янный 2»
17.50, 22.25 Т/с «Майор 
и магия»
20.15 Секретный фронт
21.25 Т/с «Пес»
00.25 Х/ф «Озеро страха 4»
02.00 Т/с «Прокуроры»

Четверг, 6
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Секретный фронт
11.20, 13.15 Х/ф «Однаж-
ды в Мексике: Отчаянный 2»
13.55 Х/ф Миссия спасения
15.35, 16.20 Х/ф «Мис-
сия спасения 2»
17.50 Т/с «Майор и магия»
20.15 Антизомби
21.25 Т/с «Пес»
22.25 Х/ф «Антиганг»
00.10 Х/ф «Озеро стра-
ха: Анаконда»
01.55 Т/с «Прокуроры»

Пятница, 7
05.35 Гражданская обо-
рона
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.25 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Антизомби
11.05, 13.20 Х/ф «Мы-
шиная охота»
13.30, 16.20, 22.50 Т/с 
«Марк+Наталка»
16.30 «На троих» (16+)
20.10 Дизель шоу Пре-
мьера (12+)
21.35 Дизель шоу (12+)
23.50 Х/ф «Роллербой»
02.05 Т/с «Прокуроры»

Суббота, 8
06.05 Больше чем правда
07.50 Я снял!
09.40 Дизель шоу (12+)
10.55 Особенности на-
циональной работы
13.00 «На троих» (16+)
15.00 Т/с «Пес»
16.55 Х/ф «Васаби»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Спасатели 
Малибу»
21.25 Х/ф «Частный ку-
рорт»
22.50 Х/ф «Озеро стра-
ха 3»
00.35 Х/ф «Озеро стра-
ха 4»

Воскресенье, 9
04.15, 12.45 Факты
04.40 Гражданская обо-
рона
06.20 Антизомби
08.05 Т/с «Отдел 44»
13.00 Т/с «Пес»
15.00 Х/ф «Частный ку-
рорт»
16.25 Х/ф «Спасатели 
Малибу»
18.45 Факты недели. 
100 минут
20.35 Х/ф «Пассажи-
ры»
22.50 Х/ф «Прибытие»
00.55 Х/ф «Озеро стра-
ха: Анаконда»

Понедельник, 3
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
10.55 «Меняю жену»
13.50 Семейные мелодрамы
14.50 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с Моя чужая жизнь
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.45 Т/с «За три дня 
до любви»
22.45 «Деньги 2019»

Вторник, 4
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
10.55 «Меняю жену»
13.50 Семейные мелодрамы
14.50 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с Моя чужая жизнь
19.20 Секретные материалы
20.45 Т/с «За три дня 
до любви»
22.45 Х/ф «Школа»
00.50 Х/ф «Отель 
Гранд Будапешт»
03.25 Х/ф «Я снова 
тебя люблю-2»

Среда, 5
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
10.55 «Меняю жену»
13.50 Семейные мелодрамы
14.50 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.45 Т/с «За три дня 
до любви»
22.45 Х/ф «Школа»
00.50 Х/ф «Я снова 
тебя люблю-2»

Четверг, 6
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
10.55 «Меняю жену»
13.50 Семейные мелодрамы
14.50 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
19.20 Секретные материалы
20.35 «Чистоnews 2019»
20.45 Т/с «За три дня 
до любви»
22.30 «Право на власть»
01.00 Х/ф «Я снова 
тебя люблю-2»

Пятница, 7
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба всле-
пую»
10.55 «Меняю жену»
13.50 «Семейные мело-
драмы»
14.50 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Лига смеха»
00.50 «Киев Вечерний»

Суббота, 8
06.00, 23.30 «Светская 
жизнь. 2019»
06.50 «Деньги 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 13.05 «Мир наи-
знанку»
16.30, 21.40 «Вечерний 
квартал»
18.30 «Рассмеши коми-
ка. Дети»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Украинские сен-
сации 2019»
01.30 «Лига смеха»
04.00 «Киев Вечерний»

Воскресенье, 9
06.45 «Украинские сенсаци»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 «Лото-Забава»
09.45, 02.45 «Мир наи-
знанку: Камбоджа»
10.40 Х/ф «Телефон-
ная будка»
12.05 Х/ф «Осада»
14.15 Х/ф «День неза-
висимости»
17.05 Х/ф «День Незави-
симости. Возрождение»
21.00 «Голос. Дети 5»
23.05 «Лига смеха»
01.05 «Киев Вечерний»

Понедельник, 3
05.25, 22.05 «Следствие 
вели...»
07.10 «Утро с Интером»
09.50, 18.00, 01.45 «Ка-
сается каждого»
11.40, 12.25 Х/ф «Взор-
вите банк»
14.00 Х/ф «Фанфан-
тюльпан»
15.50 «Жди меня. Укра-
ина»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
23.50 Т/с «Полет бабоч-
ки»

Вторник, 4
05.25, 22.05 «Следствие 
вели...»
07.10 «Утро с Интером»
10.10 Т/с «Место, что 
домом зовется»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Агата Кри-
сти. Скрюченный до-
мишко»
14.45 «Правила выжи-
вания»
15.50 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
23.50 Т/с «Полет бабоч-
ки»
02.30 «Богини эфира»

Среда, 5
05.25, 22.05 «Следствие 
вели...»
07.10 «Утро с Интером»
10.10 Т/с «Место, что 
домом зовется»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Труп моего 
врага»
14.45 «Правила выжи-
вания»
15.50 «Вещдок»
18.00, 01.45 «Касается 
каждого»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
23.50 Т/с «Кривое зер-
кало души»
02.30 «Богини эфира»

Четверг, 6
05.25, 22.05 «Следствие 
вели...»
07.10 «Утро с Интером»
10.10 Т/с «Место, что 
домом зовется»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Полицей-
ская история»
14.45 «Правила выжи-
вания»
15.50 «Вещдок»
18.00, 01.40 «Касается 
каждого»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
23.50 Т/с «Кривое зер-
кало души»
02.25 «Богини эфира»

Пятница, 7
05.25, 22.00 «Следствие 
вели...»
07.10 «Утро с Интером»
10.10 Т/с «Место, что 
домом зовется»
12.25 Х/ф «Ограбле-
ние»
14.45 «Правила выжи-
вания»
15.50, 23.50 «Вещдок»
18.00, 01.35 «Касается 
каждого»
03.05 «Сценарии люб-
ви»
04.30 «Школа доктора 
Комаровского. Неотлож-
ная помощь»
04.55 «Top Shop»

Суббота, 8
05.25 Х/ф «Последний 
дюйм»
07.00 «Слово Предстоя-
теля»
07.10 «Жди меня. Укра-
ина»
09.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. 
Выпечка»
11.00 Х/ф «Кортик»
15.20 Х/ф «Белое солн-
це пустыни»
17.00, 20.30 Т/с «Я пода-
рю тебе рассвет»
22.15 Т/с «Иллюзия 
счастья»
02.30 Муз/ф «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»

Воскресенье, 9
06.10 Х/ф «Двенадца-
тая ночь»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и Решка. 
Мегаполисы»
11.00 «Орел и решка. 
Морской сезон 3»
12.00 «Орел и решка. 
Морской сезон»
13.00 Т/с «Я подарю 
тебе рассвет»
17.15 Х/ф «Игра Молли»
20.00 «Подробности»
20.30 «Правила выжи-
вания. Спецвыпуск»
22.00 Х/ф «Миллионер»
00.05 «Вещдок»

Понедельник, 3
06.00 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, Страна!
09.30, 04.10 Т/с «Элиза»
11.20 Д/ц «Ароматы Перу»
11.50 Д/ц «Ароматы 
Шотландии»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.20 Послеобеденное шоу
14.25 Д/ц «Тайская кухня»
15.15 Х/ф «Клара и 
Франциск»
17.30 Первая колонка
18.25, 21.25 ЧМ FIFA 
U-20 2019 в Польше. 1/8
20.30 Бюджетники
02.15 Рассекреченная 
история
03.10 Совместно
03.45 Вместе
05.30 Д/ц «Интересно. com»

Вторник, 4
06.00 М/с «Гон»
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30, 04.10 Т/с «Элиза»
11.20 Д/ц «Ароматы 
Шотландии»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.20 Страна на вкус
14.25 Д/ц «Тайская кух-
ня»
15.15, 02.15 Послеобе-
денное шоу
16.15 Д/ц «Браво, шеф!»
17.30 Вместе
18.25, 21.25 ЧМ FIFA 
U-20 2019 в Польше. 1/8
20.30 Наши деньги
00.00 Те л е п р о д а ж а 
Тюсо
03.10 Совместно
03.45 Первая колонка
05.30 Д/ц «Интересно. 
com»

Среда, 5
06.00 М/с «Гон»
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30, 04.10 Т/с «Элиза»
11.20 Д/ц «Ароматы 
Шотландии»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.20 Энеида
14.25 Д/ц «Тайская кухня»
15.15 Страна на вкус
16.15 Д/ц «Браво, шеф!»
17.30 Наши деньги
18.20, 02.35 Тема дня
19.30 Совместно
19.55 Д/с «Суперчув-
ство»
21.45 Развлекательная 
программа с Майклом Щуром
22.15 Д/ц «Оружие жи-
вотных»
03.40 #ВУКРАИНЕ
05.30 Д/ц «Интересно. 
com»

Четверг, 6
06.00 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, Страна!
09.30, 04.10 Т/с «Элиза»
11.20 Д/ц «Ароматы 
Шотландии»
11.50 Д/ц «Ароматы Ис-
пании»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.20 UA: Фольк. Воспо-
минания
14.25 Д/ц «Тайская кухня»
15.15 Энеида
16.15 Д/ц «Браво, шеф!»
17.30 #ВУКРАИНЕ
18.20, 02.35 Тема дня
19.30 Первый на деревне
19.55 Д/с «Суперчувство»
21.45 Схемы. Коррупция 
в деталях
22.15 Д/ц «Оружие жи-
вотных»
03.40 Букоголики
05.30 Д/ц «Интересно. com»

Пятница, 7
06.00 М/с «Гон»
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Элиза»
11.20 Д/ц «Ароматы Ис-
пании»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.20 Сильная судьба
14.25 Д/ц «Тайская кух-
ня»
15.15 UA: Фольк. Воспо-
минания
16.25, 19.25 ЧМ FIFA 
U-20 2019 в Польше. Чет-
вертьфинал
21.55 ЧМ по футболу 
среди женщин FIFA 2019 
во Франции
03.00 Схемы. Коррупция 
в деталях
04.30 Своя земля
05.30 Д/ц «Интересно. 
com»

Суббота, 8
06.00, 11.35 М/с
06.30 Доброе утро, Страна!
09.30 Страна на вкус
10.30 Энеида
12.55 Х/ф «Эстер пре-
красная»
14.45 Д/ц Живописные села
15.10 Д/ц «Фестивали 
планеты»
15.45 Д/ц «Браво, шеф!»
16.45 Вместе
17.20 Д/ф «Всемирное При-
родное наследие. Панама»
18.25, 21.25 ЧМ FIFA 
U-20 2019 в Польше. Чет-
вертьфинал
20.30 Совместно
23.25 Как смотреть кино
23.50 Х/ф «Сильвио и 
другие»
02.45 UA: Фольк. Воспо-
минания
03.40 Своя земля

Воскресенье, 9
06.00, 11.35 М/с
06.30 Доброе утро, Страна!
09.30, 02.20 Энеида
10.35 Страна на вкус
12.55 Х/ф Ганс Рекле и Черт
14.20 Д/ц «Тайская кухня»
15.20, 22.00 Бюджетники
15.50 UA: Фольк. Воспо-
минания
16.55 Первый на деревне
17.25 Д/ф «Всемирное При-
родное наследие. США. Наци-
ональный парк Гранд Каньон»
18.25 Д/ц «Фестивали 
планеты»
18.55 #ВУКРАИНЕ
19.25 Первая колонка
19.55 Д/ц «Мегаполисы»
21.25 Развлекательная 
программа с Майклом Щуром
22.30 Т/с «Оккупиро-
ванные»
03.15 Д/ц «Ароматы Перу»

1+1

ИНТЕР

ТРК
УКРАИНА

ICTV

ПЕРШИЙ

Понедельник, 3
07.05, 20.55 Т/с «Скорая 
помощь»
08.05 МастерШеф (12+)
14.35 Битва экстрасен-
сов. Апокалипсис (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
19.00 Хата на тата (12+)
22.45 Т/с «Разлучница»

00.40 Один за всех (16+)

Вторник, 4
06.00, 20.55 Т/с «Скорая 
помощь»
07.05 МастерШеф (12+)
14.40 Битва экстрасен-
сов. Апокалипсис (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
19.00 Хата на тата (12+)
22.45 Т/с «Разлучница»
00.40 Детектор лжи 

Среда, 5
06.55 Т/с «Коли ми вдома»
07.55, 20.55 Т/с «Скорая 
помощь»
08.55 МастерШеф (12+)
15.00 Битва экстрасен-
сов. Апокалипсис (16+)
17.30, 22.00 Вікна-
Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
19.00 ЭксперименТЫ
22.45 Т/с «Разлучница»
00.40 Детектор лжи 

Четверг, 6
06.40 Т/с «Коли ми вдома»
07.40, 20.55 Т/с «Скорая 
помощь»
08.40 МастерШеф (12+)
15.05 Битва экстрасен-
сов. Мужчины против жен-
щин (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
19.00 Цієї миті рік потому
22.45 Т/с «Разлучница»
00.40 Детектор лжи 

Пятница, 7
06.30, 01.15 Т/с «Коли 
ми вдома»
11.30 Х/ф «Нервы на 
пределе»
13.35 Х/ф «Искупление»
15.20 Х/ф «Пять лет и 
один день»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.05 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
19.05 Х/ф «Красотка»
22.50 Х/ф «Миссис Да-
утфайр»

Суббота, 8
06.35, 01.35 Т/с «Коли 
ми вдома»
09.30 Страва честі (12+)
10.30 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная»
12.10 Т/с «Скорая по-
мощь»
16.25 Х/ф «Миссис Да-
утфайер»
19.00 Т/с «Снайпер-
ша»
22.50 Х/ф «Красотка»

Воскресенье, 9
07.00 Т/с «Коли ми вдо-
ма»
09.00 Страва честі (12+)
09.55 ЭксперименТЫ 
(16+)
11.55 Хата на тата (12+)
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
21.00 Один за всех (16+)
22.15 Я соромлюсь сво-
го тіла
00.10 Цієї миті рік пото-
му (16+)

НОВЫЙ
КАНАЛ

СТБ
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ОП ГУНП
Всего обращений - 

121. Из них: кражи - 4, 
мошенничество - 0, не-
законное обращение с 
оружием - 4, незакон-
ный оборот наркотиков 
- 0, телес ные повреж-

дения - 7, грабежи - 0, 
прочие - 106. 

СЕКТОР РПП ОП
Дорожно-транспорт-

ных проис шествий - 0, 
пострадавших  - 0. На-
рушений ПДД - 32, в 

нетрезвом сос тоянии 
- 2, нарушений обще-
ственного порядка - 3.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Обращений - 108. Из 

них: ИБС - 9; гиперто-
ния - 36; инсульт - 4; 
травмы - 20; роды - 2.

РАГС
Зарегистрировано: 

браков - 0; разводов 
- 1; смертей - 19; рож-
дений малышей - 4: 
Василиса, Иван, Ми-
рослава, Святослав.

За неделю произошло
ГПСЧ-30 

Граждане! В слу-
чае обнаружения 
в з р ы в о о п а с н ы х 
предметов и предме-
тов, похожих на них, 

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

Понедельник, 3
07.40, 09.05 Х/ф «Иду на 
грозу. Серия 1, 2»
10.30 Х/ф «Герой наше-
го времени»
12.00 Х/ф Калоши счастья
14.00, 22.00 Х/ф «И сно-
ва Анискин. Серия 1»
15.30, 23.30 Х/ф «Кадки-
на всякий знает»
17.00, 01.00 Х/ф «Колы-
бельная для мужчин»
18.30, 02.30 Х/ф «Дверь 

без замка»
20.10, 04.10 Х/ф «Ася»

Вторник, 4
06.00, 14.00, 22.00 Х/ф «И 
снова Анискин. Серия 1»
07.30 Х/ф «Кадкина 
всякий знает»
09.00 Х/ф «Колыбель-
ная для мужчин»
10.30 Х/ф Дверь без замка
12.10 Х/ф «Ася»
15.30, 23.30 Х/ф «Катенька»
17.00, 01.00 Х/ф «Дол-
гая счастливая жизнь»
18.30, 02.30 Х/ф «Раф-

ферти. Серия 1»
20.00, 04.00 Х/ф «Дом, в 
котором я живу»

Среда, 5
06.00, 14.00, 22.00 Х/ф «И 
снова Анискин. Серия 2»
07.30 Х/ф «Катенька»
09.00 Х/ф «Долгая 
счастливая жизнь»
10.30, 18.40, 02.40 Х/ф 
«Рафферти. Серия 1, 2»
12.00 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу»
15.30, 23.30 Х/ф 
«Люблю . Жду. Лена»

17.00, 01.00 Х/ф «Пре-
феранс по пятницам»
20.00, 04.00 Х/ф «Герой 
нашего времени»

Четверг, 6
07.30 «Люблю. Жду. Лена»
09.00 Х/ф «Преферанс 
по пятницам»
10.40, 18.35, 02.35 Х/ф 
«Рафферти. Серия 2, 3»
12.00 Х/ф «Герой наше-
го времени»
14.00, 22.00 Х/ф Новые при-
ключения капитана Врунгеля
15.30, 23.30 Хмель. Фильм 1

17.05, 01.05 Х/ф «Оскар»
20.05, 04.05 Х/ф «Тень»

Пятница, 7
07.30, 15.30, 23.30 Х/ф 
«Хмель. Фильм 1, 2»
09.05 Х/ф «Оскар»
10.35 Х/ф Рафферти. Сер. 3
12.05 Х/ф «Тень»
14.00, 22.00 Х/ф «Афе-
ристы»
17.00, 01.00 Х/ф «Князь 
Удача Андреевич»
18.30, 02.30 Х/ф «Алень-
кий цветочек»
19.50, 03.50 Х/ф «Бумер 2»

Суббота, 8
06.00 Х/ф «Аферисты»
07.30 Х/ф Хмель. Фильм 2
09.00 Х/ф «Князь Удача 
Андреевич»
10.30 «Аленький цветочек»
11.50 Х/ф «Бумер 2»
14.00, 15.35, 22.00, 23.35 
Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы. Серия 1, 2»
17.05, 01.05 Х/ф «Беля-
ночка и Розочка»
18.25, 02.25 Х/ф «Днев-
ник директора школы»
19.55, 03.55 Х/ф «Пришель-
цы 2: коридоры времени»

Воскресенье, 9
06.00, 07.35 Х/ф «Путеше-
ствия пана Кляксы. Серия 1, 2»
09.05 Беляночка и Розочка
10.25 Х/ф «Дневник ди-
ректора школы»
11.55 Х/ф «Пришельцы 
2: коридоры времени»
14.00, 22.00 Х/ф «Дере-
венский детектив»
15.35, 17.20, 23.35, 01.20 
Х/ф «Блуждающие звез-
ды. Серия 1, 2»
18.30, 02.30 Х/ф «Дам-
ское танго»
20.10 Х/ф Лебединое озеро

Понедельник, 3
05.30 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство»
08.35 «Тайны крими-
нального мира»
09.00 Х/ф «Груз без 
маркировки»
10.50, 19.30 Т/с «Читаю-
щий мысли»
12.50 «Тайны мира»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»

17.20 «Легенды уголов-
ного розыска»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

Вторник, 4
07.05 Х/ф «Веселые 
Жабокричи»
09.00 Х/ф Последняя охота
10.50, 19.30 Т/с «Читаю-
щий мысли»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»
17.20 «Легенды уголов-
ного розыска»
18.20 «Будьте здоровы»

23.45 Т/с «Закон и порядок»

Среда, 5
06.40 Х/ф «Семейный ка-
ламбур, или Кто кому кто»
09.00 Х/ф «Преферанс 
по пятницам»
10.50, 19.30 Т/с «Читаю-
щий мысли»
12.50 «Будьте здоровы»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»
17.20 «Легенды уголов-
ного розыска»
18.20 «Стоимость жизни»

23.45 Т/с «Закон и порядок»

Четверг, 6
06.50 Х/ф Акваланги на дне
09.00 Х/ф «Длинное, 
длинное дело....»
10.45, 19.30 Т/с «Читаю-
щий мысли»
12.50 «Стоимость жизни»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»
17.20 «Легенды уголов-
ного розыска»
18.20 «Правда жизни»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

Пятница, 7
07.05 Х/ф «Держись, 
казак!»
09.00 Х/ф «Единствен-
ная дорога»
10.50, 19.30 Т/с «Читаю-
щий мысли»
12.50 «Правда жизни»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»
17.20 «Легенды уголов-
ного розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 «Трудно быть мачо»
01.40 «Болезни-убийцы»

Суббота, 8
05.30 Х/ф «Дорога в ад»
08.45 Х/ф «Хозяин тайги»
10.20 Х/ф «Пропажа 
свидетеля»
12.00 Т/с «Спецотряд 
«Кобра 11»
15.55 «Тайны крими-
нального мира»
17.00 «Правда жизни»
18.05 «Переломные 80-е»
19.30 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине»
21.20 Х/ф «Дальше не-
куда»
23.20 Х/ф «Бриллиан-
товые псы»

01.10 «Побег. Реальные 
истории»

Воскресенье, 9
07.20 «Страх в твоем доме»
11.00 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине»
12.45 Х/ф «Тридцать три»
14.15 Х/ф «Родная земля»
17.00 Х/ф «Дальше некуда»
19.00 Х/ф Формула любви
20.50 Х/ф «Хроники 
мстителя»
22.55 Х/ф «Дубина»
00.50 Х/ф «Бриллиан-
товые псы»
02.35 «Речовий доказ»

Понедельник, 3
07.00, 11.00, 01.00 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 Т/с «Лю-
бовь Мерьем»
14.45, 23.20 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
16.00, 21.00 Т/с «Вторая 
свадьба»
16.40 Семейные мелодрамы

21.50, 00.20 Т/с «Согласна»

Вторник, 4
07.00, 11.00, 01.00 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 Т/с «Лю-
бовь Мерьем»
14.45, 23.20 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
16.00, 21.00 Т/с «Вторая 
свадьба»
16.40 Семейные мелодрамы
21.50, 00.20 Т/с «Согласна»

Среда, 5
07.00, 11.00, 01.00 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 Т/с «Лю-
бовь Мерьем»
14.45, 23.20 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
16.00, 21.00 Т/с «Вторая 
свадьба»
16.40 Семейные мелодрамы
21.50, 00.20 Т/с «Со-
гласна»

Четверг, 6
07.00, 11.00, 01.00 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 Т/с «Лю-
бовь Мерьем»
14.45, 23.20 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
16.00, 21.00 Т/с «Вторая 
свадьба»
16.40 Семейные мелодрамы
21.50, 00.20 Т/с «Со-
гласна»

Пятница, 7
07.00, 11.00, 01.00 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 Т/с «Лю-
бовь Мерьем»
14.45, 23.20 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
16.00, 21.00 Т/с «Вторая 
свадьба»
16.40 Семейные мелодрамы
21.50, 00.20 Т/с «Со-
гласна»

Суббота, 8
07.00, 11.00, 01.00 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 Т/с «Лю-
бовь Мерьем»
14.45, 23.20 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
16.00, 21.00 Т/с «Вторая 
свадьба»
16.40 Семейные мелодрамы
21.50, 00.20 Т/с «Со-
гласна»

Воскресенье, 9
07.00, 11.00, 01.00 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 Т/с «Лю-
бовь Мерьем»
14.45, 23.20 Т/с «Я сно-
ва тебя люблю»
16.00, 21.00 Т/с «Вторая 
свадьба»
16.40 Семейные мелодрамы
21.50, 00.20 Т/с «Со-
гласна»

БИГУДИ

НТН

Понедельник, 3
06.00 М/ф
08.00 «Месть природы»
09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50, 19.25 Т/с «Мен-
товские войны.Харь-
ков»
14.25 Х/ф «Побег»
16.25 Х/ф «Веселые ка-
никулы»
21.30 Т/с «Касл»
23.00 Т/с «Кости-12»
00.45 «Облом.UA.»

Вторник, 4
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Уличное пра-
восудие»
09.40, 18.15 «Спец-
кор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00 «Решала-2» 17
11.55, 17.15 «Затерян-
ный мир»
13.55 Х/ф «Истребите-
ли»
15.25 Х/ф «Робокоп»
19.25 Т/с «Ментовские 
войны.Харьков»
21.30 Т/с «Касл»
00.45 «Облом.UA.»

Среда, 5
06.00 М/ф
08.00, 00.45 Т/с «Улич-
ное правосудие»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.20 «Затерян-
ный мир»
13.00 «Месть природы»
13.20 Х/ф «Робо-
коп-2»
15.25 Х/ф «Робо-
коп-3»
19.25 Т/с «Ментовские 
войны.Харьков»
21.30 Т/с «Касл»
01.30 «Облом.UA.»

Четверг, 6
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Уличное пра-
восудие»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00 «Затерянный мир»
13.50 «Месть природы»
14.05 Х/ф «2012: Сверх-
новая»
15.35 Х/ф «Помпеи: 
Апокалипсис»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Ментовские 
войны.Харьков»
21.35 Т/с «Касл»
00.50 «Облом.UA.»

Пятница, 7
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Уличное пра-
восудие»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00 «Затерянный мир»
13.55 Х/ф «Тригонал: 
Борьба за справедливость»
15.50 Х/ф «Шангри-ла: 
На грани исчезновения»
17.15 Затерянный мир
19.25 Х/ф «Эра дино-
завров»
21.10 Х/ф «Дом у дороги»
23.30 Х/ф «Дом у дороги-2»
01.00 «Облом.UA.»

Суббота, 8
06.00 М/ф
08.00 «Угон по-нашему»
09.00 « З а т е р я н н ы й 
мир»
14.00 Х/ф «Пришелец»
15.45 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась»
17.15 Х/ф «Дом у доро-
ги»
19.20 Х/ф «Стрелок»
21.05 Х/ф «Защитник»
22.50 Х/ф «Я пришел с 
миром»
00.35 «Облом.UA.»
04.20 «Совершенно се-
кретно-2017»

Воскресенье, 9
06.00 М/ф
08.00, 00.35 «Он, она и 
телевизор-3»
14.05 Х/ф «Тригонал: 
Борьба за справедли-
вость»
16.00 Х/ф «Шангри-ла: 
На грани исчезновения»
17.30 Х/ф «Эра дино-
завров»
19.15 Х/ф «Хрусталь-
ные черепа»
21.00 Х/ф «Следопыт»
22.55 Х/ф «Дом у доро-
ги-2»
03.25 «Облом.UA.»

2+2

НАШЕ КИНО

звоните по телефо-
ну: 101.

С 20 по 26 мая по-
жаров и возгораний 
в районе не зареги-
стрировано.

Понедельник, 3
06.00 Челсі - Арсенал. 
Фінал. Ліга Європи УЄФА
08.10 Франція - Болівія. 
Контрольна гра
12.00 Олександрія - Ди-
намо. Чемпіонат України
13.50 Туреччина - Узбе-
кистан. Контрольна гра
16.00 Тоттенгем - 
Ліверпуль. Фінал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
19.30, 05.00 Передмова 
до фінальної стадії. Ліга 
Націй УЄФА
20.00 Львів - Шахтар. 
Чемпіонат України
22.00 Передмова до 3 
та 4 турів. Відбір до ЄВРО-
2020
23.45 Маріуполь - Зоря. 
Чемпіонат України

Вторник, 4
06.00 Туреччина - Узбе-
кистан. Контрольна гра
07.45, 18.00 Передмова 
до 3 та 4 турів. Відбір до 
ЄВРО-2020
08.15 U-21. Україна - 
Кіпр. Турнір В. В. Лоба-
новського
10.20, 02.00 Тоттенгем 
- Ліверпуль. Фінал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
14.15, 22.50 Передмова 
до фінальної стадії. Ліга 
Націй УЄФА
16.00, 23.20 Франція - 
Болівія. Контрольна гра
18.30, 20.55 «Тур 
ONLINE»
18.55 LIVE. Матч. Плей-
оф. Чемпіонат України
21.35 Огляд сезону. 
Чемпіонат Італії
04.10 Львів - Шахтар. 
Чемпіонат України

Среда, 5
06.00 Швейцарія - Данія. 
Відбір до ЄВРО-2020
07.45, 15.10, 20.30 Пе-
редмова до фінальної 
стадії. Ліга Націй УЄФА
08.15 Матч. Плей-оф. 
Чемпіонат України
11.15 Португалія - Україна. 
Відбір до ЄВРО-2020
13.30 U-21. Україна - 
Кіпр. Турнір В. В. Лоба-
новського
16.55 Португалія - Сербія. 
Відбір до ЄВРО-2020
18.45 Франція - Болівія. 
Контрольна гра
21.35 LIVE. Португалія - 
Швейцарія. Ліга Націй УЄФА
00.40 U-21. Україна - 
Ізраїль/Болгарія. Турнір В. 
В. Лобановського
03.25 Хорватія - Азер-
байджан. Відбір до ЄВРО-
2020

Четверг, 6
06.00 Швеція - Румунія. 
Відбір до ЄВРО-2020
07.45 Нідерланди - 
Білорусь. Відбір до ЄВРО-2020
09.30, 20.30, 02.55 Пе-
редмова до 3 та 4 турів. 
Відбір до ЄВРО-2020
11.15 Англія - Чехія. 
Відбір до ЄВРО-2020
13.55 Франція - Ісландія. 
Відбір до ЄВРО-2020
16.35 Португалія - 
Швейцарія. Ліга Націй УЄФА
18.45 U-21. Україна - 
Ізраїль/Болгарія. Турнір В. 
В. Лобановського
21.35 LIVE. Нідерланди - 
Англія. Ліга Націй УЄФА
01.05 Болгарія - 
Чорногорія. Відбір до 
ЄВРО-2020
03.25 Ізраїль - Австрія. 
Відбір до ЄВРО-2020
05.15 Топ-матч

Пятница, 7
06.00 Огляд матчу 
«Португалія - Швейцарія». 
Ліга Націй УЄФА
06.10 Чорногорія - Англія. 
Відбір до ЄВРО-2020
08.10 Португалія - Україна. 
Відбір до ЄВРО-2020
10.25 Іспанія - Норвегія. 
Відбір до ЄВРО-2020
12.10 Нідерланди - 
Німеччина. Відбір до ЄВРО-2020
13.55 Італія - Фінляндія. 
Відбір до ЄВРО-2020
16.40 Нідерланди - 
Англія. Ліга Націй УЄФА
18.50 Португалія - 
Швейцарія. Ліга Націй УЄФА
21.40 LIVE. Україна - 
Сербія. Відбір до ЄВРО-2020
00.30 Огляд 1-го ігрового 
дня. Відбір до ЄВРО-2020
03.40 Грузія - Гібралтар. 
Відбір до ЄВРО-2020
05.30 Топ-матч

Суббота, 8
06.00 Данія - Ірландія. 
Відбір до ЄВРО-2020
07.45, 14.15, 17.55, 20.55, 
03.20 Огляд 1-го ігрового 
дня. Відбір до ЄВРО-2020
10.25, 13.25 «Головна ко-
манда»
11.35 Україна - Сербія. 
Відбір до ЄВРО-2020
15.55 LIVE. Ісландія - 
Албанія. Відбір до ЄВРО-2020
18.50 LIVE. Фінляндія 
- Боснія і Герцеговина. 
Відбір до ЄВРО-2020
21.35 LIVE. Білорусь 
- Німеччина. Відбір до 
ЄВРО-2020
23.40 Греція - Італія. 
Відбір до ЄВРО-2020
01.30 Хорватія - Вельс. 
Відбір до ЄВРО-2020
04.00 А з е р б а й д ж а н 
- Угорщина. Відбір до 
ЄВРО-2020

Воскресенье, 9
06.00 Португалія - 
Швейцарія. Ліга Націй УЄФА
07.45, 12.15, 19.55, 03.20 
Огляд 2-го ігрового дня. 
Відбір до ЄВРО-2020
10.00, 15.40, 22.30 Фут-
бол NEWS
10.25 Білорусь - 
Німеччина. Відбір до 
ЄВРО-2020
12.55 Нідерланди - 
Англія. Ліга Націй УЄФА
14.45, 00.35 Відбір до 
ЄВРО-2020. Огляд туру
16.05, 19.05 «Головна ко-
манда»
17.15 Україна - Сербія. 
Відбір до ЄВРО-2020
21.35 LIVE. Фінал. Ліга 
Націй УЄФА
01.30 Матч за 3-є місце. 
Ліга Націй УЄФА
04.00 Греція - Італія. 
Відбір до ЄВРО-2020

ФУТБОЛ 1

Понедельник, 3
07.40, 08.40 М/ф
07.50 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Самая обаятель-
ная и привлекательная»
09.30 «Воспоминания»
10.20 «С любовью. 
Юрий Никулин»
11.10 «Моя правда»
12.00 Х/ф Градус чер-
ной луны
13.50 Х/ф Сокровище 
Серебряного озера
15.50 Х/ф К Черному морю
17.10 Х/ф «Весна на 
Заречной улице»
19.00 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса»
21.00, 01.40 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Неисправи-
мый лгун»

Вторник, 4
07.40, 08.40 М/ф
07.50 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Верные друзья»
09.30 «Воспоминания»
10.30 «Два Миронова»
11.20 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Танго смерти»
13.50 Х/ф «Вождь Вин-
нету: сын Инчу-Чуна»
15.30 Х/ф «Черная стре-
ла»
17.15 Х/ф «Баллада о доб-
лестном рыцаре Айвенго»
19.00 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса»
21.00, 02.00 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Старый зна-
комый»
01.30 «Академия смеха»

Среда, 5
05.45 Х/ф «Пропавшая 
грамота»
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.15 «Моя прав-
да»
09.30 «Актеры-фронто-
вики»
11.00 Х/ф «Запорожец 
за Дунаем»
12.55 Х/ф «Суперограб-
ление в Милане»
14.50 Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень»
19.00 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса»
21.00, 02.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо»
00.50 «Воспоминания»
01.40 «Академия смеха»
03.50 Киноляпы
04.30 Саундтреки
05.10 Кинотрейлеры

Четверг, 6
05.45 Х/ф «Старый зна-
комый»
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.45 «Моя прав-
да»
09.30, 00.45 «Воспоми-
нания»
09.55 «Владимир Басов. 
Бегун на длинные дистан-
ции»
11.25 Х/ф «Зозуля с ди-
пломом»
12.50 Х/ф «Благород-
ный венецианец»
14.55 Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень»
19.00 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса»
21.00, 02.05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Возврата 
нет»
01.35 «Академия сме-
ха»

Пятница, 7
05.35 Х/ф «Запорожец 
за Дунаем»
07.10, 09.00 Телемагазин
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 11.10 «Моя прав-
да»
09.30 «Воспоминания»
10.20 «Богдан Ступка. 
Забудьте слово «смерть»
12.00 Х/ф «Пропавшая 
грамота»
13.25 Х/ф «Призрак 
замка Моррисвиль»
15.10 Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень»
19.00 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса»
21.00, 02.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Алешкина 
любовь»
00.30 Х/ф «Приходите 
завтра»
03.45 Киноляпы

Суббота, 8
05.45 Х/ф «Зозуля с ди-
пломом»
07.10, 09.00 Телемагазин
07.40, 08.50 М/ф
08.00 «Воспоминания»
09.30 «Моя правда»
10.15 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Иван Васильевич 
меняет профессию»
11.05 Х/ф «Танцор дис-
ко»
13.30 Х/ф «Безотцов-
щина»
15.20 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
17.05 Х/ф «Благород-
ный венецианец»
19.05 Х/ф «Охранник 
для дочери»
21.00 Х/ф «Особо важ-
ное задание»
23.40 Х/ф «Верный 
Руслан»
02.15 Киноляпы

Воскресенье, 9
05.35 Х/ф «Приходите 
завтра»
07.10, 09.00 Телемагазин
07.40, 08.40 М/ф
07.50 «Воспоминания»
09.30 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Берегись автомо-
биля»
10.15 Х/ф «Оцеола: 
Правая рука возмездия»
12.10 Х/ф «Текумзе»
14.05 Х/ф «Лесная пес-
ня»
15.50 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки»
17.05 Х/ф «Синг-Синг»
19.10 Х/ф «Туз»
21.00 Х/ф «Заклятие 
Долины Змей»
23.00 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство»
02.10 Киноляпы
03.25 Саундтреки
04.35 Кинотрейлеры

ENTER-
ФИЛЬМ

Чемпион мира по 
покеру был настолько 
хорош, что после его 
смерти семья еще 
четыре дня была 
уверена, что он блефует.
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ОВЕН  Отличное настроение и вдохновение, которое 
будет присутствовать, окажет влияние на другие сферы 
жизни также, в рабочем процессе у вас буквально все 
будет гореть в руках, вы быстро справитесь с постав-
ленными задачами. Вы с легкостью наладите общение 
с теми, с кем прежде были проблемы и недопонимания.

ТЕЛЕЦ  В ближайший период будет благоприятным 
заняться внутренней работой над собой. Это время 
отлично подходит для исправления прежних ошибок, 
если вы кого-то обидели, самое время забыть прежние 
недопонимания и попросить прощения. На выходных 
не оставайтесь в одиночестве, сходите в гости.

БЛИЗНЕЦЫ  Близнецов порадуют близкие, так что 
настроение наверняка будет хорошим. Отвечайте по воз-
можности взаимностью. Вы можете неожиданно полу-
чить помощь от совершенно посторонних людей, чем 
будете приятно удивлены. Ближе к выходным позвольте 
себе развлечься, сходите на шумное мероприятие.

РАК  В ближайшую неделю вас ждут интересные 
поездки  и неожиданные встречи. Люди, с которыми вас 
сведет судьба на этой неделе, способны будут сильно 
повлиять на ваше мировоззрение. Рекомендуется при-
слушиваться к чужому мнению и идти на компромис-
сы, чтобы избежать конфликты и недопонимания.

ЛЕВ  Неделя будет активной и насыщенной. Для 
предпринимателей и бизнесменов наступит период 
роста и достижения благополучия. Может повысить-
ся критичность к членам семьи. Анализируйте свои 
поступки, не нужно перебарщивать с эмоциональным 
проявлением слов. Ближе к концу недели вероятны 
ситуации, которые потребуют полной самоотдачи.

ДЕВА  Начало недели идеально подходит для реали-
зации новых идей. Постарайтесь не делиться своими  
планами с окружающими людьми, это позволит бы-
стро и качественно закончить запланированное. Осо-
бое внимание стоит уделить самообразованию. В кон-
це недели благоприятное время для путешествий.

ВЕСЫ  Для Весов предстоящая неделя будет суетли-
вой, но очень удачной. Вы будете заняты умственной 
деятельностью и решением ответственных вопросов. В 
личной жизни могут складываться ситуации, в которых 
мелких ссор не удастся избежать. Выходные дни по-
дойдут для посещения развлекательных мероприятий.

СКОРПИОН  Вам нужно сфокусироваться на до-
машних делах, на работе, на своем здоровье. Усилит-
ся энергетика, улучшится настроение. Рекомендуется 
в ближайшее время очень внимательно отнестись к 
мелочам. Проявите всю свою сосредоточенность и не 
упускайте мелких, но очень важных деталей.

СТРЕЛЕЦ  Чувство неуверенности будет мешать вам 
сосредоточиться на работе, поверьте, у вас больше сил 
и знаний, чем вы думаете. С середины недели вас ждет 
успех в делах и прибыль. В непривычных ситуациях вы 
безошибочно угадаете правильную линию поведения. 
Только согласовуйте свои планы с близкими людьми.

КОЗЕРОГ Хорошая неделя для повышения энерге-
тического потенциала и укрепления собственного здо-
ровья. Нынче вы можете раскрыть свои способности 
и ярко, и талантливо проявить свою натуру. Возможно 
поступление выгодного предложения. Постарайтесь 
воздержаться от участия в интригах и конфликтах. 

ВОДОЛЕЙ  В первой половине недели Водолеям 
рекомендуется не перенапрягаться и не нервничать. 
Гуляйте, скорректируйте режим сна и питания. Это 
поможет вам оставаться активными. Одиноких Во-
долеев ожидают стремительные перемены, которые, 
впрочем, не избавят от воспоминаний о прошлом. 

РЫБЫ Для Рыб ближайшая неделя обещает много 
нового, интересного, неожиданные приятные вести. 
В любовной сфере придется принимать неожиданные 
решения, в награду за это вас ждет приятный сюр-
приз. Благоприятный период для улучшения финансо-
вого положения. На выходных проведите время дома.

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 приз получила 
Татьяна Хожаинова.

с 3.06. по  9.06.

Узнай себя и получи приз

Надежность прогноза погоды более 3-х суток снижается
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Лунный календарь стрижек 
ПН, 3 Стрижка повысит вашу уверенность в себе. А короткая стрижка 

может сильно изменить вашу жизнь. Не рекомендуется красить 
волосы - это может негативно повлиять на финансовые дела.

ВТ, 4 Новолуние. Стрижка в начале лунного месяца благоприятно 
отразится на здоровье волос и всего организма. Это поможет 
обновлению энергии организма. Окрашивание благоприятно.

СР, 5 Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Стриж-
ка в этот день увеличит приток материальных благ, растущая 
луна обеспечит хороший рост волос.

ЧТ, 6 Неблагоприятный день для стрижки, окрашивание возможно.

ПТ, 7 Благоприятный день для стрижки волос и окраски. Любые из-
менения имиджа спровоцируют поднятие духа и приведут тело 
в тонус.

СБ, 8 Стрижка поможет со здоровьем и привлечет деньги. Не реко-
мендуется красить волосы сегодня - это может привести к кон-
фликтам в семье или на работе.

ВС, 9 День благоприятен для стрижки и окрашивания волос.

с 3.06 по 9.06

*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. 

   3    4    5    6    7    8     9

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 3.06 по 9.06

Встречаются два друга: 
— Привет, как дела? 
— Нормально. Полгода 

уже хожу в секцию карате. 
— Ух ты, и как успехи? 
— Да так, за это время 

уже 2 раза успел получить 
по шее на улице, 3 раза в 
баре... 

— Ни хрена себе! А до 
этого? 

— До этого ни разу, как-
то всегда избегал конфлик-
тов.

В бар входит посетитель 
и, указывая на мертвецки 
пьяного человека, говорит 
бармену: 

— Мне, пожалуйста, то 
же самое...

Любопытный прохожий 
пристраивается к похорон-
ной процессии и спраши-
вает у мужчины, несущего 

гроб.
— Кого хороните?
— Тещу.
— А почему гроб боком 

держите?
— А когда на спину ее пе-

реворачиваем, она храпеть 
начинает.

Сторож с ружьем, заря-
женным солью, поможет 
всем желающим улуч-
шить уровень мастерства 
паркура.

— А можно я вам тогда 
позже перезвоню?

— Нужно. Только по дру-
гому номеру.

—  По какому?
— По любому другому 

номеру!

Во всем можно найти 
что-то забавное. Напри-
мер, приходя в себя после 
обморока, первые секунд 
тридцать я с интересом 
прислушивалась к словам 

«человеку плохо!» и раз-
мышляла, с кем, что и чем 
я могу помочь...

Табличка в вагоне метро: 
«Места для тех, кто ни-
как не может найти себе 
места ».

Депутат пошел на базар и 
пообещал: 

— продавцам, что сало в 
два раза подорожает,

— покупателям, что по-
дешевеет в три раза,

— свиньям — неприкос-
новенность.

Орнитолог обалдел, ког-
да окольцованная им во-
рона сказала: «Я соглас-
на!»

— Мы уже 5 лет вместе, 
нет никаких «ты» и «я», 
есть «мы»!

— То есть, это МЫ по-
царапала машину и купила 
сумочку за 5 тысяч?

Мясо «Гармошка» с 
помидорами 
в духовке

Ингредиенты:
• 1 кг свиной вырезки
• 200 г твердого сыра 
• 3 помидора 
• 3 зубчика чеснока 
для маринада:
• 2-3 ст. л. соевого соуса
• 2 ст. л. масла раститель-
ного 
• 1 ст. л. лимонного сока
• 1 ст. л. горчицы 
• соль, перец - по вкусу

Приготовление:  Взять 
ровный, плотный кусок 
мяса прямоугольной фор-
мы. Вымойте мясо, сде-
лайте поперек надрезы на 
нем, не дорезая до конца. 

Соедините ингредиенты 
для маринада, намажь-
те со всех сторон мясо, в 
том числе в надрезах.По-
сыпьте перцем и солью. 
Оставьте мясо на ночь в 
холодильнике, чтобы оно 
замариновалось.

Порежьте сыр на ломти-
ки, помидоры на кольца, 
чесночок мелко измель-
чите. В надрезы положите 
помидор, чеснок и сыр. 
Можно положить лом-
тики грибов. Заверните 
мясо в фольгу, положите 
на противень и отправьте 
мясо в разогретую до 190 
градусов духовку на 1 час. 
Выложите мясо «Гармош-
ка» на тарелку, украсьте 
зеленью.

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД 

из прошлого номера
По горизонтали:  1. Ви-

лорог. 5. Собачка. 8. Ура-
са. 9. Забор. 10. Аврал. 
12. Тембр. 13. Рубато. 
14. Азимов. 15. Лишай. 
17. Конго. 20. Архар. 23. 
Кианг. 24. Велобус. 25. 
Ландтаг. 26. Икота. 28. 
Нагар. 31. Гольф. 34. Аку-
ла. 35. Услуга. 36.Про-
бел. 37. Френч. 39. Дол-
ма. 40. Евнух. 41. Триал. 
42. Кокотка. 43. Обочина.

По вертикали:  1. Взго-
рок. 2. Рабство. 3. Гурт. 
4. Гармошка. 5. Саар. 
6. Борозда. 7. Азнавур. 
9. Зыбун. 11. Лемех. 15. 
Лексика. 16. Йиглава. 
18. Олеша. 19. Гроза. 
21. Радио. 22. Аваль. 27. 
Одурение. 28. Наушник. 
29. Голод. 30. Реголит. 
31.Горенко. 32. Либих. 
33. Филёнка. 37. Фата. 
38. Чело.

в в в в в
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К cведению читателей
Соболезнование - это сообщение по 

случаю смерти человека, 
адресованное родным 
и близким покойного, 

со словами поддержки и сочувствия.
Может публиковаться от коллег, 

сотрудников, друзей, соседей и т.д.
Можно - с фотографией, можно - без нее

Дополнительная информация по телефону: 
(06474) 2-03-67

ТАЛОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ «ПОПАСНЯНСКИЙ ВЕСТНИК»

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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3 июня, понедельник 
— Константин Огуреч-
ник и Олёна (Елена) 
Леносейка, Льняница. 
Олены - ранние льны и 
поздние овсы. Если на Олёну ненастье, то и осень бу-
дет ненастной. Если 3 июня — дождь с градом, то 3 
декабря — снег с крупой. Умеренно тепло и днем и 
ночью — к затяжному ненастью. 

4 июня, вторник — Василиск. День Василиска. Со-
ловьиный день. В этот день лучше ничего не делать в 
поле и на огороде. Лишь полынь в этот день уродит-
ся, а к избе сухота прилучится. В этот день ходили 
собирать васильки и слушать соловьев. Массовое по-
явление оводов - к урожаю огурцов. 

5 июня, среда — Левон Огуречник, Леонтий Коно-
плянник. На Леонтия лучший срок посева конопли. На 
Леонтия кончай посадку огурцов. Тусклый Млечный 
Путь — к сырой погоде, и наоборот. Роса после дождя 
быстро пропадает — к улучшению погоды. Если рас-
саду капусты белокочанной, высаженной в открытый 
грунт, приходится поливать больше обычного, то на-
чало июля простоит сырым, и наоборот. 

6 июня, четверг — День Никиты Столпника. Сво-
бориное Дерево. Свобориным деревом назывался 
шиповник. В народе говорили: «Шиповник цветет 
— румянец года ведет». В стародавние времена к 
зацветшему кусту приходили, чтобы избыть горечь, 
успокоить свое сознание. Потолченные лепестки ши-
повника врачуют раны, вытягивают костную ломоту 
из тела. Мед, сваренный на лепестках шиповника, 
укрепляет силы, чистит кровь.

7 июня, пятница — Иванов день. Иван - Медвяные 
Росы. Это один из пяти праздников и памятных дней, 
отмечаемых в течение года и посвящаемых Иоанну 
Крестителю. Если к утру выпадала обильная роса – 
ожидался ясный солнечный день, а утро посуху – к 
дождю после обеда. Сильные росы - хороший уро-
жай. Поздний расцвет рябины — к долгой осени. Ля-
гушки молчат — перед похолоданием. 

8 июня, суббота — Карп. Карп - карполов. Опытные 
рыболовы старались не пропустить 8 июня: «на Кар-
па» хорошо ловится тезка этого святого - рыба карп. 
Мухи и комары становятся более назойливыми — к 
дождю. В воздухе сохраняется сырость — к устой-
чивому ненастью. Если после продолжительного  
затишья  начинает дуть ветер — погода ухудшится. 

9 июня, воскресенье — Федора. Федорин День. В 
этот день нельзя было подметать пол в доме - счита-
лось, будто таким образом «выносится сор из избы», 
что приведет к ссорам в семье. Ссор в этот день не на-
чинали, потому что Федора за углом норовит узнать о 
худом. «На Федору — не выноси из избы сору!». Вода 
в реке как бы чернеет — к грозе. 

В семье Саши Будакова случи-
лась большая беда,его маме Ната-
лье, поставлен страшный диаг-
ноз-опухоль головного мозга. 
Уже сегодня она едет на лечение. 

Наташу ожидает длительный курс и 
дальнейшее облучение. 
Сумма необходимая для лечения 

очень большая и не подъёмная для их семьи. Об-
ращаемся ко всем с огромной просьбой помочь 
этой семье. 
Приват Банк 4149 4991 1542 1347 Будакова На-

талья  

Срочно нужна помощь!

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

Шановні підприємці!
Попаснянська районна державна адміністрація 

запрошує Вас взяти участь у майбутніх святкових захо-
дах, а саме організовувати виїзну торгівлю на район них 
святах. 

Бажаючих просимо звертатись до управління 
економічного розвитку і торгівлі на електронну адресу 
popasna_ec@ukr.net або за телефоном (06474) 3- 11-67 

РОЗКЛАД РУХУ
 приміських поїздів 

по вокзалу ст. Попасна (зі змінами)
Прибуття дизель- поїздів на вокзал Попасна

№ 
поїзда

Сполучення Відправлення 
з початкової 

станції

Прибуття 
ст. Попасна

6439 Сватове-Попасна
Лисичанськ  2-20

0-11 3-40

6441 Сватове-Попасна 
Лисичанськ  7-10

5-00 8-30

6501 Сіверськ-Попасна 
Окрім суботи

6-56 8-45

6443 Сватове-Попасна
 Лисичанськ 11-50

9-40 13-10

6329 Куп`янськ-Попасна 
Сватове 12-20 
Лисичанськ 14-30

8-55 15-50

6503 Сіверськ-Попасна 
Окрім суботи

15-35 17-19

6447 Сватове – Попасна 
Лисичанськ 19-40

17-20 21-00

Відправлення дизель- поїздів з вокзалу ст. Попасна

№ 
поїзда

Сполучення Відправлення 
ст. Попасна

Прибуття 
кінцевий 

пункт

6440 Попасна – Сватове
 Лисичанськ 5-13

3-50 7-30 

6502 Попасна- Сіверськ 
Окрім суботи

4-00 5-40

6442 Попасна – Сватове 
Лисичанськ 10-02

8-40 12-10

6504 Попасна- Сіверськ 
Окрім суботи

12-57 14-37

6444 Попасна- Сватове
Лисичанськ 14-52

13-30 17-30

6332 Попасна-Сватове
Лисичанськ 19-12

17-50 21-20

6448 Попасна-Сватове 
Лисичанськ  23-13 

21-50 01-30

Зміни в розкладі руху 
дизелів Попасна-Сватово
З 25 травня в розкладі дизелів Попасна-Сватово 

з'явилися зміни.
Дизель з Попасної вдень відправиться о 13-30, до 

Лисичанська він прибуває о 14.52, а у Сватово він 
прибуде о 17-30. Також змінився час відправлення 
і наступного дизеля: з Попасної він відправиться о 
17-50, у Лисичанськ прибуде о 19-12, а у Сватово 
прибуде о 21-20.
Це єдині зміни в розкладі. Час інших рейсів не змінився.

Попаснянським ВП ГУНП в Луганській області 
встановлюється місцезнаходження розшуку-
ваного гр. Нечаєва Сергія Олександровича, 
13.12.1993р.н.,зареєстрований за адресою: Лугансь-
ка область, м. Золоте, вул. Театральна, 11/8, який 
переховується від військової прокуратури за скоєння 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 
408 КК України. 

Попаснянським ВП ГУНП в Луганській області 
встановлюється місцезнаходження розшукуваного гр. 
Ткаченка Федора Геннадійовича, 28.07.1992 р.н., 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. 
Попасна, вул. Пушкіна, 256, який переховується від 
військової прокуратури за скоєння кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України. 

Попаснянським ВП ГУНП в Луганській області 
встановлюється місцезнаходження розшукуваного гр. 
Бурба Ігоря Олеговича, 20.12.1993 р.н., раніше  меш-
кав за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. 
Красних Партизан, 45/2, який розшукується за скоєння 
кримінальних правопорушень, передбачених ст. 407 ч 3, 
ст. 260 ч 2 КК України. 

Увага: розшук!

Всім, кому будь-що відомо про місцезнаходження розшукуваних, просимо 
повідомити до Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області.

Контактні телефони: 2-03-90, 2-03-82, 2-82-77 або 102

Цены на рынке на 29.05
Говядина 1кг – 140 грн, свинина 1 кг – 140 грн, сало све-

жее 1 кг – 90 грн, сало соленое 1 кг – 90 грн, курица 1 
кг – 90 грн, масло растительное –35 грн за 1 литр, масло 
сливочное – 160 грн за 1кг, молоко – 54 грн за 3 литра, 
сметана за 1 кг – 80 грн, творог – 75 грн за 1кг, яйца 20 грн 
за десяток, сахар –15 грн за 1 кг, мука высш. сорт – 12 грн 
за 1 кг, соль – 5.30 грн за 1 кг.

Овощи за 1 кг: картофель – 12,5 грн, картофель моло-
дой – 27,5 грн, морковь – 15 грн, капуста молодая – 15 
грн, кабачки – 65 грн, лук репчатый  – 30 грн, лук зеленый 
-75 грн, чеснок – 80 грн, свекла – 30 грн, огурцы – 28 грн, 
помидоры – 47 грн, редис – 22 грн, перец сладкий – 90 
грн, яблоки – 20 грн, черешня – 50 грн, клубника – 60 
грн, петрушка, укроп – 5 грн за пучок, щавель – 10 грн за 
пучок. 

Крупы за 1 кг: макаронные изделия в/с –20 грн, крупа 
гречневая – 17 грн, рис – 25 грн

06.03.1985г. – 22.04.2019г.

31 мая исполняется 40 дней 
как ушел от нас любимый 

сын и брат

Смерть не в силах людей разлучить навсегда,
И захлопнуть за ними дверцу.
Разве может уйти дорогой человек,
Если он остается в сердце навек.

Мама, папа, брат, невестка

Орлов 
Александр 

Александрович

ВЕРНИТЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Посвідчення багатодітної сім’ї, видане на ім’я 

Гріднєва Едуарда Володимировича. Тел. 098-548-
40-67.

ПРИОБРЕТЕМ
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.
Различные монеты, награды, значки, предметы старины и другое. 

При необходимости приеду, оплату гарантирую. Тел. 050-714-97-82.

КУПЛЮ ТРАКТОР  Тел. 050-563-71-59

Загублений диплом і додаток про вищу освіту (бакалавра) АН 
41296550, напрям підготовки – менеджмент, кваліфікація –бакалавр з ме-
неджменту, виданий Донбаським державним технічним університетом 30 
червня 2011 року на ім’я Мандриченка Павла Миколайовича.

Загублений диплом і додаток про вищу освіту (спеціаліста) АН 
43362039, спеціальність – менеджмент організації та адміністрування, 
кваліфікація – спеціаліст з менеджменту організацій, менеджер організації, 
виданий Донбаським державним технічним університетом 6 червня 2012 
року на ім’я Мандриченка Павла Миколайовича.

Утерянный военный билет ТАСОВК 009004 на имя Макселя Вита-
лия Анатольевича.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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Заказать 
рекламу, 
объявления 
можно 
по телефонам:
(06474) 2-03-67,
099-04-84-508

Она работает 
- Вы отдыхаете!

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.

Доставка, 
выгрузка 

     Шлакоблок, шлак
Тел. 050-14-88-305, 063-52-01-141

На дневные и ночные смены. Рассмотрим кандидата с профильным и 
медицинским образованием. Официальное трудоустройство, 

высокий уровень З/П, полный соцпакет. 
Тел. 0800-508-848, 050-317-69-04 Араксия

В АПТЕКУ  
ПРИГЛАШАЕМ 

- зав.аптекой,
- провизора
- фармацевта 
- админа. на товар

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ

ПРОДАМ
Тел. 050-975-81-23

песок, шлак, щебень, 
гранотсев (от 5 т)

ТОВ «ЕНЕРА СХІД»
В ПОПАСНЯНСЬКИЙ ЦОК потрібен

ТЕХНІК З РОЗРАХУНКІВ
робота в м. Попасна

для особи з інвалідністю,
яка не має протипоказань для виконання робіт,

пов’язаних із користуванням ПК.

Адреса: м. Попасна, вул. Спортивна, буд. 11

Аналіз і контроль споживання електричної енергії споживачами, 
контроль своєчасної оплати споживачами усіх видів нарахувань, 

робота з технічною і нормативною документацією
Освіта: економічна, технічна. Впевнений користувач ПК

Резюме направляйте електронною поштою: hr.enera@gmail.com 

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

ООО «ЛУГАНСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

В Попаснянский РЭС требуется 
водитель автотранспортного средства

(категория В,С)
Работа на Горском производственном участке 

Попаснянского РЭС
Обращаться г. Попасная, ул. Спортивная, 11

Тел. 3-37-45.

Потрібні охоронці. 
Вахта. Київ. Житло 

надаємо безкоштовно
Тел 050-410-01-19,

097-255-88-85

 Тел. 093-912-29-26,
 095-847-28-83 - Оксана

Камышевахский маслоцех

График работы: с 8.00 до 12.00, 
выходные: суббота, воскресенье 

Масло, макуха, топливные брикеты

Реализует семена

СТАРТ И ОТКОРМ

ячменя, пшеницы, кукурузы, 
овса, гороха, а также:

ракушку, отруби, комбикорма 
для всех видов птиц, кролей, свиней

ПРОИЗВОДСТВО GAZDA

Крупы: ячневая, пшеничная, кукурузная

Выполняем различные виды ремонтно – 
строительных работ: плитка, пластик, кровля, 

фасад, различные работы по дому. 
Тел. 050-714-97-82

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК, 

ПЕРИН, ОДЕЯЛ
Ремонт одежды

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

 ДОСААФ)
Тел. 050-595-78-11, 

067-119-44-35

куплю перо

УГОЛЬ
качественный                    фабричный

АНТРАЦИТ, ПЛАМЕННЫЙ
СЕМЕЧКА * ОРЕХ * КУЛАК * СОРТОВОЙ

050 626 05 65      093 470 80 20  

ПРОДАЕТСЯ

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)

УСЛУГИ

Куплю старые советские фотоаппараты  
    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

1- комн. кв., 6/9, ул. Первомайская, 3, авт. отопление, пл. окна. Тел. 096-
336-72-09.

Благоустроенная 1 - комн. кв. с печным отоплением, 2/2. Город. 
Вариант – с мебелью. Тел. 066-660-13-64.

1-комн. кв. по ул. Первомайская,58, 7 этаж. Тел. 067-138-85-48.
2-х комн. кв. по ул. Бахмутская 306. Пластик. окна, индив. отопление, 

бронированная дверь. Небольшой участок земли. 1-й этаж. Тел. 050-872-82-82
2-х комн. кв. по адресу ул. Мироновская, 6-а, район Черемушки. Тел. 

067-138-85-30.
3-х комн. кв. по ул. Бахмутская, 1/5, индив. отопление, пластик. окна. 

Тел. 093-844-40-69.
3-х комн. кв., 1 эт., ВРЗ. Жилое состояние. Рядом стадион, садик, школа, 

остановка. Тел. 099-527-24-78.
4-х комн. кв. на ВРЗ, 5 этаж, лоджии, кухня, большой лифт. Тел. 068-

696-43-28. 
Газ. дом или меняю. Можно в рассрочку. Имеются все хозпостройки, 

гараж, вода без перебоев, огород 6 соток. Тел. 063-851-47-29.
Газ. дом со всеми удобствами, возможен торг, имеются все нужные 

хозпостройки, гараж, огород 6 соток, вода круглосуточно. Тел. 068-971-14-45
Газ. дом, г. Попасная, ул. Оборонная. Газ. отопление + твердосплавный 

котел, гараж, хозпостройки, приусадебный участок 6,7 соток. Тел. 095-053-
64-67, 063-466-12-59

Срочно продам дом или поменяю на квартиру. Дом утепленный, 
окна пластиковые, газовое и печное отопление. Удобства в доме. Огород 
10 соток. В центре города Попасная. Тел. 063-069-52-49.

Дом по ул. Первомайская, 117. Тел. 098-53-11-254.
Дом по ул. Пролетарская, пл. 64,6 м2, во дворе вода, хоз. постройки, 

приусадебный участок 6 соток, печное отопление. Р-н Мишкиного поля. 
Тел. 097-144-96-62, 063-228-38-40

Продаю или меняю на квартиру газ. дом из 7 комнат со всеми 
удобствами. Есть все необходмые хозспостройки, гараж. Вода без 
перебоев. Огород 6 соток. Торг при осмотре. Тел. 068-971-14-45, 063-851-
47-29

Дом или поменяю на квартиру. Газовое отопление и печное. 
Утепленный, окна пластиковые, удобства в доме. Огород 10 соток. В 
центре города Попасная. Торг уместен. Тел. 063-069-52-49.

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

Магазин «Канцлер» и три квартиры в этом доме общей площадью 85 
кв.м, в районе Черемушки. Цена договорная. Тел. 063-33-22- 660

Дачный участок (виноградник) в обществе виноградарей им. Мичурина 
г. Попасная с дачным домиком (имеется подвал), S=5 соток. Тел. 095-053-
64-67, 063-466-12-59.

Металлический гараж г. Попасная, пер. Красный, 50. Тел. 095-856-40-
21, 096-294-39-31.

Стационарный гараж с пристройками и зем. участком 0,5 га, р-н 
детсада ВРЗ. Цена договорная. Тел. 093-374-94-41.

Стенка цвета спелой вишни. Тел. 068-971-14-45.
Стиральная машина автом., газ. печка, ковры, кровати, шифоньер. 

Кирпич белый, большая ванна. Тел. 068-696-43-28.
Спец. одежда. Тел. 068-696-43-28.
Чайные, кофейные, столовые сервизы, скороварка, тарелки 3 грн/шт и 

др. посуда. Тел. 068-971-14-45, 063-851-47-29
Банки 0,5 л, 1 л, 3 л. Кастрюли 20 л, 40 л. Тел. 068-971-14-45, 063-851-

47-29
Новая скороварка, столовые сервизы. Тел. 063-851-47-29
Книги, бензонасос для полива, шланги, трубы асбестоцементные, 

одежда мужская и женская, мебель, кровати. Тел. 098-446-11-09. 
Цветы «Алое» в горшках. Тел. 063-427-59-39.
Месячные поросята и действующий хряк породы Дюрок. Тел. 097-

732-57-08, 093-807-07-03
Дрова. Тел. 097-732-57-08, 093-807-07-03.
Уголь (есть грудки), дрова пилянные. Тел. 095-450-09-54 

ПРОДАЕТСЯ
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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 

Районна рада і районна державна 
адміністрація від щирого серця

вітають з днем народження

1 червня 

Хай щастя панує у вашому домі,
Кохання і радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і вас береже.

Пантелєєва 
Максима Олександровича 
- головного спеціаліста відділу ведення 
Державного реєстру виборців  
Проскурову 
Яну Віталіївну 
- директора районного краєзнавчого музею 
Данду 
Олександра 
Олександровича 
– начальника структурного підрозділу
«Попаснянське вагонне депо» 
Богданова 
Олександра Вікторовича 
- директора Попаснянської ЗОШ І-ІІ ст. № 27 
Губаря  
Віталія Григоровича 
- депутата районної ради, вчителя Мирнодолинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Зубову 
Віру Сергіївну 
- завідувачку КЗ «Мирнодолинський ДНЗ (ясла-садок)» – 

6 червня

5 червня

4 червня

6 червня

6 червня

Міська рада від усієї душі
вітає з днем народження

Проскурову 
Яну Віталіївну 
- директора районного краєзнавчого музею
Данду 
Олександра 
Олександровича 
– начальника структурного підрозділу «Попаснянське 
вагонне депо»
Канзьобу 
Валентину Пантеліївну 
- Почесного громадянина міста 

4 червня

5 червня

Хай будуть з вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі.

6 червня

с юбилеем

Мама, папа, бабушка и дедушка

2 июня

Тебе сегодня лишь пятнадцать!
Желаем этот мир открыть,

Как солнце, ярко улыбаться,
Всегда на позитиве быть!

Пусть будут дни полны сюрпризов,
И многочисленных идей,

А жизнь проходит под девизом:
«Живу, как можно веселей!»

Проценко 
Елизавету 

Александровну

Миколу Тютюнника 
з ювілеєм 

1 червня виповнюється 70 років нашому земляку, відомому 
українському поету, прозаїку, перекладачу і журналісту 
Миколі Григоровичу Тютюннику, керівнику Міжміського 
літературного об`єднання імені Бориса Горбатова, куди 
входить і Попаснянський філіал цього творчого колективу.

Микола Григорович автор близько сорока книг поєзії, прози, 
поетичних перекладів, які виходили в багатьох видавництвах 
України і за її межами; це вірші і оповідання, поеми і повісті, 
прозові і віршовані романи, які принесли нашому землякові 
справжнє визнання і чисельні літературні нагороди: 
Міжнародну літературну премію імені 
М. Гоголя «Тріумф»; Міжнародну літературну премію 
Нью-Йоркського українського університету (двічі); 
Премію НСПУ «Благовіст»; Премію імені Володимира Даля; 
Премію імені Василя Симоненка; Премію МСП імені Тараса 
Шевченка; Премію імені Микити Чернявського; Премію 
«Золото перекладів. Майстерність перекладача»; Премію 

імені Бориса Грінченка; Премію імені Олексія Стаханова та інші.
Твори Миколи Тютюнника друкувались у журналах та антологіях багатьох країн світу: 

в Україні, Білорусі, Болгарії, Литві,  Німеччині, Греції, Австралії, Росії, Бурятії, США, 
Канаді, перекладались польською, болгарською та литовською мовами.

Про творчість нашого земляка не раз писали українські і зарубіжні літературні видання, 
науковці використовували його твори для захисту своїх дисертацій.

Микола Тютюнник член Слов`янської літературної Академії (Болгарія).
Попаснянські літератори вітають свого керівника з його ювілеєм, зичуть доброго 

здоров`я, нових творчих здобутків і всього найкращого!
Людмила АНДРЕЄВА, керівник Попаснянського відділення МЛО ім. Б. Горбатова

КУПЛЮ
Картины, старинные 

монеты, монеты СССР, 
часы, иконы, бусы, само-

вары, подстаканники, 
значки, медали, фарфор, 
статуэтки, игрушки СССР, 
столовые приборы и др. 

предметы старины.
Тел. 095-394-49-20; 

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

Лиц. АЕ № 268045Юлия

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

ПОЕЗДКИ НА АЗОВСКОЕ МОРЕ
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

Рішення №963 від 29.12.2018

Куплю старое и неисправное:
Автомобили, газовые колонки, холодильники, чугунные ванны, бата-
реи, газовые печки, стиральные машины, сварочные аппараты, акку-
муляторы, телевизоры, аудио-радио-аппаратуру, платы, металлолом  

Самовывоз. Тел. 073-465-54-08.

В магазине PRIKID

Детская 
одежда 

и игрушки
Адрес: ул. Бахмутская, 6 

График работы: вт. – вс. 10-00 - 18-00, пн. - выходной. 

Га ра н т и я  и 
К ач е с т в о

Тел. 096-126-16-17

 Тротуарная 
плитка, 

еврозаборы, 
вазоны, 

урны 
и др. изделия 

из бетона
Памятники из бетона


