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«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

Придбали спортивний інвентар 
для проведення змагань з пауерліфтингу
31 травня в Попас-

нянському міському 
спортивному закладі 
«Відродження» відбу
лась демонстрація спор-
тивного комплексу для 
проведення змагань з 
пауерліфтингу.
Тренажери та спортив-

не обладнання придба-
ли за кошти районного 
бюджету та передали 
на баланс міського спор-
тивного закладу.
Завдяки цьому спо-

рядженню з'явилась 
можливість проведення 
в Попаснянському районі 
змагань з пауерліфтингу 
та важкої атлетики.
«Відтепер ми будемо 

заявлятись на всі зма-
гання, які вже маємо 
змогу провести в нашому 
районі. Ні в кого в області 
зараз немає такого спор-
тивного інвентаря, як у 
нас»,  підкреслив го-
лова Попаснянської 
райдержадміністрації 

Сергій Шакун.
Оцінити та протесту-

вати новинки прийшли і 
попаснянські спортсме-
ни, які займаються в 
спортивному закладі, 
та гідно представля-
ють наше місто на 

державному та навіть 
міжнародному рівні.
Використати новий 

спортивний інвентар 
вже планують при 
проведенні обласно-
го турніру з класичного 
пауерліфтингу імені ге-

роя АТО та спортсме-
на Тимура Юлдашева, 
який планують провести 
цьогоріч у Попасній. Та-
кож в планах проведен-
ня і інших змагань облас-
ного рівня.

Володимир ЗАРУБА

Попаснянські спортсмени перемогли на 
чемпіонаті Луганської області
Вихованці Попас-

нянського міського 
спортивного закладу 
«Відродження» показа-
ли високі результати на 
чемпіонаті Луганської 
області з класичного 
жиму лежачи. Про це 
повідомляє Попаснянсь-
ка міська рада.
Чемпіонат Луганської 

області з класичного 
жиму лежачи відбувся 1 
червня в Рубіжному.

В категорії дівчата 
Олена Шаталова (до 57 
кг) зайняла І місце. В 
категорії юніорки Елео-
нора Говорова (до 52 кг) 
та Катерина Купаєва (до 
72 кг) теж отримали «зо-
лото». В категорії жінки 
Наталія Мацюк (до 52 кг) 
та Ольга Рассоха (+ 84 
кг) – І місце.
В категорії юнаки Олек-

сандр Михальський (до 
66 кг) виборов ІІ місце, 

Олександр Кравцов 
(до 66 кг) – ІІІ місце. В 
категорії юніори Дани-
ло Скиба (до 74 кг) та 
Іван Наумов (до 83 кг) 
посіли І місце, а Андрій 
Редько (до 83 кг) – ІІІ 
місце.
Допоміг з організацією 

поїздки Попаснянський 
міський голова Юрій 
Онищенко.

Катерина 
РАДІОНОВА

Обласні урочистості з нагоди 81-ї річниці утворення 
Луганської області відбулися 1 червня у Кремінній. 
Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація.

Свято на площі зранку відкрила культурно-мистець-
ка акція «БарвиLand». У ній узяли участь діти-сироти, 
діти, позбавлені батьківського піклування та ті, що 
знаходяться у складних життєвих обставинах. Акцію 
організували з семи тематичних майданчиків за сьома 
кольорами райдуги. Були представлені вокальна, тан-
цювальна, акторська, спортивна, а також зони фото- і 
кіномистецтва, арт-терапії та лекторію. 

Найкращі дитячі колективи з кожної території 
області уперше стали учасниками фестивалю дитячої 
творчості «Моя мирна Луганщина».  

Міста та райони представили у Кремінній 
особливості, переваги та відмінності один від одного 
за допомогою презентації елементів нематеріальної 
культурної спадщини, фольклору, витворів 
традиційного та сучасного декоративно-ужитко-
вого мистецтва, сувенірної продукції, рекламних 
презентаційних буклетів тощо.

Усі бажаючі також відвідали пересувну виставку 
«Люди твої, Луганщино!», банерну виставку «Луганщи-
но – мій дивосвіт!» та виставку дитячих творчих робіт.

Увечері відбулися урочиста церемонія нагороджен-
ня переможців обласного огляду-конкурсу майстрів 
мистецтв  та аматорів народної творчості «Луганщи-
на – світанок України» та гала-концерт за участю кра-
щих аматорських колективів міст та районів області 
та інших гостей свята.

Цього року Попаснянський район не мав можливості 
взяти участь у обласному заході.

Відзначили 81 річницю 
утворення Луганщини

Спортсмени високо оцінили нові тренажери

В Золотому проведуть 
чипування та стерилізацію 
безпритульних собак
Веткомплекс «Зооконтроль» проведе стерилізацію 

та чипування безпритульних тварин у Золотому.
Ветеринари почнуть проводити процедури в Зо-

лотому з 18 червня. Заплановано стерилізувати 
50 тварин. В бюджеті військовоцивільної 
адміністрації Золотого закладено на стерилізацію 
та чипування близько 110 тисяч гривень.
Мешканці Золотого зазначають, що в місті вели-

ка кількість собак та вважають це проблемою, яку 
треба вирішувати.

Катерина РАДІОНОВА

Требуются

Тел. 066-522-58-55

Работа несложная, 
проводим обучение

молодые люди 
для обзвона  

клиентов

Реклама

Попасняни вкотре підтвердили свій високий рівень підготовки
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Говорили
про 
активність 
громадян: 
провели 
зустріч
робочих
груп міста та
району

В залі засідань 
Попаснянської міської 
ради відбулася зустріч 
робочих груп соціальної 
згуртованості Попасної 
та Золотого.

«Робоча група в 
Попасній вже перевті
люється із формаль
ного в функціональний, 
діючий орган, який 
допомагає виявити 
місцеві проблеми та 
знайти разом з громадою 
способи їх вирішення», 
 наголосила присутня 
на засіданні заступниця 
Попаснянського міського 
голови Ірина Гапотченко.

Також вона розповіла 
про досвід участі в 
грантових програ
мах, зазначаючи, що 
грантові заявки донори 
не підтримують досить 
часто за різних причин.

Представники 
робочої групи Золо
того розповіли про 
свій досвід залучен
ня громадськості до 
роботи та виявили 
зацікавленість по
вчитися активності та 
ініціативності у попас
нянського суспільства.

Присутній на засіданні 
керівник ГО «Комроз» 
Станіслав Богданов 
розповів активістам 
району нюанси оформ
лення грантових заявок, 
зокрема зазначення 
цілей сталого розвитку, а 
також про його подальшу 
роботу з робочими група
ми Луганської області.

Станіслав отримав 
грант від ПРООН – 
близько  півмільйона гри
вень для адміністрування 
робочих групп Луганської 
області. Він буде навчати 
активістів Луганщини 
створювати грантові 
заявки та слідкувати за 
їхнім розвитком протягом 
10 місяців.
Катерина РАДІОНОВА

Відбулося свято останнього дзвоника в районі
31 травня в школах 

Попаснянського  райо
ну продзвеніли останні 
дзвоники.
Традиційно випускни

ки дякували своїм вчи
телям за знання, пока
зували флешмоби та 
танцювали вальс, а та
кож відпускали в небо 
повітряні кульки, як сим
вол прощання зі школою.
Не обійшлося без зво

рушливих моментів, 
коли випускники згаду
вали своє дитинство зі 
сльозами на очах.
В цьому році в 

районі 126 випускників 
закінчили 11й клас та 
301 учень  9й клас.

Катерина РАДІОНОВА

Затвердили
кодекси 
етичної 
поведінки

На сесії Попаснянської 
міської ради 24 трав
ня затвердили кодек
си етичної поведінки 
для посадових осіб та 
депутатів Попаснянської 
міської ради, а також 
працівників комунальних 
підприємств, установ 
(закладів) та організацій, 
що перебувають у 
кому нальній власності 
територіальної громади 
Попасної.

Кодекси етичної пове
дінки зобов’язують 
осіб діяти на підставі 
законів України. Пункти 
кодексів стосуються 
культури спілкування 
осіб, запобігання 
конфліктів, дотримання 
неупередженості, сто
совно окремих фізичних 
чи юридичних осіб, 
громадських і релігійних 
організацій, політичних 
партій.

Депутатам та праців
никам міськради заборо
нено у будьякий спосіб 
використовувати своє 
службове становище в 
політичних цілях.

У кодексах йде мова 
про шанування на
родних звичаїв і 
національних традицій 
та символіки, недо
пущення дискримінації 
української мови, а 
також використання ви
ключно державної мови 
під час виконання своїх 
посадових (службових) 
обов’язків.

Посадовим особам 
місцевого самовряду
вання, згідно кодексу, 
заборонено розголо
шувати персональні 
дані фізичних осіб, 
конфіденційну та іншу 
інформацію з обмеже
ним доступом, режим 
якої встановлено зако
нами України

Для депутатів та 
працівників міськради не
допустимим вважається 
в міжособовому 
спілкуванні чи публічних 
виступах використання 
будьяких висловлю
вань, що принижують 
національну, людську 
гідність та релігійні пере
конання, а також будь
яких форм дискримінації.

Посадові особи 
міськради не повинні по
рушувати діловий стиль 
в одязі.

Етичні кодекси вклю
чили й норми поведінки 
депутатів та посадових 
осіб в мережі інтернет. 
Під час спілкування в 
інтернеті вони повинні 
поширювати лише 
правдиву інформацію та 
перевірені дані, вживати 
дії з унеможливлення 
конфліктів, намагатися 
уникати гострих супе
речок, дотримуватися 
нормативної лекси
ки, дотримуватися 
конфіденційності та 
не розголошувати дер
жавну таємницю.

Відповідальність за 
порушення кодексів 
передбачена згідно за
конодавства України.

Катерина 
РАДІОНОВА

Бібліотекарі на Попаснянщині стали помічниками
громадян у питаннях соціального забезпечення

Бібліотека на селі завж-
ди була осередком куль-
тури та місцем затишного 
спілкування. А з того часу, 
як сільські та селищні 
бібліотеки Попаснянської 
районної бібліотечної си-
стеми почали надавати 
населенню інформаційні, 
адміністративні та соці
альні   послуги, затребу
ваність бібліотек стала 
ще більшою. Бібліотекар 
став не тільки приємним 
співрозмовником та по-
радником щодо вибору 
літератури, а й надійним 
помічником у питаннях 
соціального забезпечення.

Співпраця сільських 
та селищних бібліотек 
з управлінням соціаль
ного захисту населення 

Попаснянської райдерж
адміністрації, управлінням 
Пенсійного фонду України 
в Попаснянському райо
ні, Центром надання адмі
ністративних послуг при 
Попаснянській райдерж
адміністрації стала для 
жителів Попаснянщи-
ни вели кою допомогою 
у вирі шенні соціальних 
питань .

Бібліотекарі забезпечені 
необхідними інформацій
ними, роздатковими мате
ріа лами, що дає змогу 
громадянам своєчасно 
отримати  інформацію про 
зміни в законодавстві та 
про пільги, які вони мо-
жуть отримати у район
них установах. Також 
мешканці користуються 

послугою з попередньо-
го запису на прийом, яку 
тепер надають сільські та 
селищні бібліотеки.

Окрім цього, бібліотеки 

приймають замовлення на 
видачу довідок про розмір 
пенсії, про перебування/
неперебування на обліку 
в управлінні соціального 

захисту населення, про до-
ходи усіх видів соціальних 
допомог тощо.

Бібліотеки стали неза
мінними помічниками для 
мешканців району в пи-
таннях щодо роз'яснення 
змін в правилах призначен-
ня субсидій та соціальних 
виплат. Співпрацюючи із 
УСЗН, Пенсійним фон-
дом та Центром надання 
адміністративних послуг, 
бібліотекарі володіють 
найактуальнішою інформа  
цією з даних питань, та на-
магаються доступно та в 
повному обсязі донести її 
до мешканців району.

Сектор масових 
комунікацій

Попаснянської 
райдержадміністрації

Для випускників - це перший крок у доросле життя

Надають різну інформацію

5 червня з робочим візитом до Попаснянського району 
завітала міжнародна делегація з країнчленів Євросоюзу. До 
її складу увійшли представники Латвії, Швеції та Естонії.

Голова Попаснянської райдержадміністрації Сергій 
Шакун зустрічав гостей на контрольнопропускному 
пункті міста Золоте. Місце зустрічі було обрано неви-
падково і мало на меті привернути увагу європейської 
спільноти до небажання проросійськими бойовиками 
виконувати Мінські угоди.

Нагадаємо: пункт пропуску «Золоте» був готовий 
до повномасштабної роботи ще у 2016 році, коли 
відбулася перша спроба його відкриття. Проте, як тоді, 
так і зараз, прокремлівська окупаційна влада, нехтуючи 
інтересами українських громадян, принципами моралі 
та гуманітарного права, не дає змоги в повному обсязі 
забезпечити функціонування зазначеного КПВВ.

Для Надзвичайного та повноважного посла Латвійської 
Республіки Юріса Пойканса, представника гуманітарної 
місії Швеції Леифа Грипа та капелана Збройних Сил 
Естонії провели детальний екскурс пунктом пропуску . 
Вони спілкувались із військовослужбовцями та ознайо
милися із роботою контрольнопропускної системи , 
якою наразі користуються лише мешканці села 
Катеринівка і міста Золоте4.

Наступним, не менш важливим етапом візиту 

міжнародної делегації, стало питання освіти дітей, 
які мешкають на території проведення операції 
Об’єднаних сил. Увазі візитерів було представлено 
Гірську багатопрофільну гімназію та новий районний 
інклюзивноресурсний центр у Попасній. 

Оглянувши школу та поспілкувавшись з директоркою, 
делегація відмітила, що у гімназії досить високий рівень 
якості освіти та матеріальнотехнічного оснащення як 
для прифронтової місцевості. 

Яскравий та практичний дизайн інклюзивно
ресурсного центру справив позитивне враження на 
міжнародну делегацію. Нині в центрі для дітей з особли-
вими освітніми потребами вже завершено капітальний 
ремонт приміщень і незабаром планується його 
відкриття. До речі, Юріс Пойканс вже вдруге відвідує 
центр, його перший візит відбувся саме на початку про-
ведення ремонтних робіт.

На жаль час візиту був обмежений через напруже-
ний графік делегації і багато здобутків Попаснянщини 
цього разу залишились без уваги. Проте, підбиваючи 
підсумки сьогоднішньої зустрічі, у Попаснянського 
району з’явився реальний шанс підписати вже другу 
міжнародну угоду про співпрацю.

Сектор масових комунікацій 
Попаснянської райдержадміністрації

Попаснянщина розширює міжнародні зв’язки 
з країнами-членами Європейського союзу

Членів делегації зустріли на контрольно-пропускному пункті міста Золоте
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4 червня заступник голови облдержадміністрації 
Юрій Клименко, провів апаратну нараду. Про це 
повідомляє Луганська облдержадміністрація на 
своєму сайті.

Начальник управління культури, національностей та 
релігій ОДА Аліна Адамчук поінформувала присутніх, 
що на Луганщині є 45 конфесій та віросповідних 
напрямів, в межах яких діє 861 релігійна організація.

З них 289 спільнот вірян наявні на підконтрольній 
українській владі території Луганської області, інші 
572 перебувають на тимчасово окупованій частині 
території.

До складу релігійних організацій на підконтрольній 
українській владі території області входить 281 
релігійна громада, два обласних управління/
об’єднання релігійних організацій, дві духовно
благодійні місії, чотири монастирі, діють 110 недільних 
шкіл. Крім того, справами церкви опікуються 405 
священнослужителів всіх конфесій та віросповідних 
напрямів.

Із загальної кількості релігійних громад регіону 
57,1 % є православними, 1,2 %  католицькими; 36,6 
%  протестантськими церквами й союзами, 1,5 % – 
об’єднують прихильників ісламу; 1,5 % – відносяться 
до іудейської спільноти, 2,2 % складають громади 
нетрадиційних та новітніх релігійних рухів.

Для проведення богослужінь та молитовних зібрань 
релігійні організації області використовують 197 
культових будівель та приміщень, пристосованих під 
молитовні.

Аліна Адамчук запевнила, що на підконтрольній 
українській владі території Луганської області відсутні 
міжконфесійні конфлікти або суперечки у сфері май-
нових відносин.

Найбільш ефективним інструментом для реалізації 
завдань з підтримки у релігійному середовищі 
міжконфесійного взаєморозуміння та рівноваги є 
регіональна Консультативнакоординаційна рада з 
питань  сприяння діяльності релігійних організацій.

Протягом 2018 року відбулося 4 засідання Ради, у 
яких взяли участь 19 керівників обласних об’єднань і 
управлінь релігійних організацій.

Доповідачка повідомила, що на тимчасово 
окупованій частині Луганщини триває дискримінація 
стосовно до всіх релігійних конфесій та віросповідних 
напрямів, за виключенням структур Української 
православної церкви в єдності з Російською Право-
славною Церквою .

Втім стан релігійної ситуації на підконтрольній 
українській владі території області сьогодні 
перебуває під загрозою дестабілізації через наявність 
внутрішніх чинників. Перш за все це стосується не-
достатнього рівня комунікації між органами влади 
та керівниками місцевих релігійних громад задля 
вирішення конфліктних ситуацій та наявності законо-
давчих новацій у сфері свободи віросповідання.

Наприкінці доповіді начальник управління куль-
тури, національностей та релігій ОДА запропонува-
ла низку заходів для підтримання безконфліктного 
стану релігійної ситуації на території області. На її 
думку, необхідно запровадити періодичні зустрічі 
з керівниками місцевих релігійних громад усіх 
конфесій та віросповідних напрямів з метою сприян-
ня у розв’язанні актуальних проблемних питань. Крім 
того, необхідно забезпечити проведення моніторингу 
із визначення фактичної кількості парафій, духовен-
ства та вірян, згодних на перехід до підпорядкування 
новоутвореної Української Православної Церкви 
згідно з чинним законодавством.

В облдержадміністраціі
говорили про 
релігійні громади
в області

Провели спільні навчання з гасіння пожеж
Навчання з гасіння 

пожежі на залізничному 
транспорті при переве
зенні нафтопродуктів 
провели 31 травня на 
базі локомотивного депо.
Особовий склад по

ж е ж н о  р я т у в а л ь н и х 
підрозділів ГУ ДСНС 
відпрацював спільні дії 
при ліквідації надзвичай
них ситуацій з командою 
пожежного поїзда, меди
ками та поліцією.
За тактичним задумом, 

при артобстрілі Попас
нянського локомотивно
го депо, було травмова
но працівника депо, який 
знаходиться у непритом
ному стані та пошкодже

на залізнична цистерна 
з дизельним паливом, 
з послідуючим виливом 

та загорянням горючої 
рідини.
Ярослав НЕСТЕРЕНКО

Активісти Гірського дали старт арт-акції 
«Світ і ми в ньому»

Молодь шахтарського міста під керівництвом 
ініціативної групи «Гірський бум» у кінці травня 
організувала артакцію «Світ і ми у ньому».
Про це вони розповіли на сторінці у фейсбуці.
«Спека завадила нам зробити все, що ми плану

вали, але ми ще обов’язково продовжимо творити», 
 розповідає керівник ініціативної групи «Гірський 
бум» Оксана Іскра.
Працювали, щоб місто було яскравішим

Члени ініціативної групи та школярі Гірської 
багатопрофільної гімназії розмалювали кілька бе
тонних заборів у Гірському. Яскравими кольорами 
замайоріло місто: діти зверталися до суспільства 
з проханням берегти природу, та не здаватися на 
шляху до своєї мрії.
Фарбу для малювання гірчанам надала 

Міжнародна організація з міграції.
Катерина РАДІОНОВА

Діти зробили місто яскравішим

Стало відомо про стан злочинності у Попаснянському 
районі за чотири місяці 2019 року
На черговому засіданні робочої групи Попаснянської 

міської ради з питань безпеки та соціальної 
згуртованості, яке відбулось 27 травня, начальник 
районного відділу поліції Володимир Золотарьов 
розповів про діяльність поліції за чотири місяці 2019 
року та доповів про стан злочинності у районі.

Повідомлення громадян
За звітний період до відділу поліції надійшло 2 271 

повідомлення, зареєстровано 293 злочини та 93 
адміністративних правопорушень. Поліція здійснила 2 
271 виїзд на місце подій. 97 з повідомлень виявились 
не пов’язаними з роботою поліції. За звітний період 
розкрито 34 тяжких злочини та один особливо тяжкий.
Серед повідомлень за видами не було повідомлень 

про вбивство, нанесення тяжких тілесних пошкод
жень та розбої. Зареєстрували та розкрили одне 
пограбування, один факт хуліганства, один факт 
незаконного заволодіння транспортним засобом. З 
89 повідомлень про крадіжки розкрито 45, розкри
то 5 фактів шахрайства з 14. Інші правопорушення 
склали 187 злочинів.

Безпека на дорозі
За чотири звітні місяці в районі трапилось 15 ДТП. 

В дорожньотранспортних пригодах постраждали 
10 осіб. Зареєстровано один випадок угону транс
порту. В ДТП немає постраждалих дітей та смертей. 
Зареєстровано 24 випадки управління автомобілем 
на підпитку.
Причинами ДТП в основному стають перевищення  

безпечної швидкості, порушення правил маневру
вання та недотримання дистанції.

Безпечні вулиці
За чотири місяці в районі скоєно сім злочинів в 

стані алкогольного сп’яніння, зафіксовано два фак
ти незаконної торгівлі спиртними напоями. Скоєно 
22 наркозлочини. За розпивання спиртних напоїв 
та появу у нетверезому стані у громадських місцях 
складено 230 адмінпротоколів. З незаконного обігу 
вилучили 370 грам маріхуани, 0,215 грам екстракту 
канабісу та 1 грам амфітаміну.
Місцями підвищеної небезпеки є кафе «Міраж» по 

вулиці Базарна та торгівельний павільйон «Табак» 
по вулиці Миру.
В районному відділі поліції на обліку перебуває 

516 осіб. Серед них:
 153 раніше засуджених;
144 сімейних бешкетників;
 17 осіб під адміністративним наглядом;
205 осіб, що засуджені до покарання, 

непов’язаного з позбавленням волі

Домашнє насильство
За інформацією поліції за чотири місяці надійшло 

114 викликів. Поліція здійснила 100 відсотків 
виїздів. 63 особи притягнули до адміністративної 
відповідальності. Тимчасово з сім’ї вилучена одна 
дитина. Поліція провела 411 профілактичних бесід 
на тему домашнього насильства.

Володимир ЗАРУБА

9 июня - День работников легкой 
промышленности

Желаю всем работникам новых 
успехов на пути к экономическому 
прорыву, возрождению и развитию 
социально ориентированной отрасли! 
Здоровья, добра, благополучия, 

мирного неба вам и вашим семьям, 
дорогие труженики! Низкий поклон, 
искренняя благодарность и пожела-
ния доброго здоровья нашим ветера-
нам, посвятившим свою жизнь легкой 
промышленности. 

Поздравляю свой коллектив и ветеранов легкой 
промышленности с профессиональным праздником! 

С уважением и самыми добрыми пожеланиями, Елена БУРЬЯН, 
руководитель частного предприятия

Всі помилки під час проведення 
навчань  проаналізують і врахують , щоб 

не допустити їх у реальній ситуації



№ 23 (1014) от 7 июня 2019 г.4 РАЗНОЕПопаснянский вестник

День захисту дітей - найулюбленіше свято наших 
дітлахів, яке символізує початок літа. Позаду навчаль-
ний рік, попереду довгоочікувані канікули! 

В цей день бібліотекарі дитячої бібліотеки - філії 
щиро вітали дітлахів, підготувавши вуличну акцію 
“Міняю кульку на віршик”. Щоб отримати чудову 
кульку - смайлик учасники повинні були розповісти 
цікавого вірша. Дітки і, навіть, дорослі залюбки взяли 
участь в акції. Було дуже весело!

Попаснянська районна
 централізована бібліотечна система

Вулична акція «Міняю 
кульку на віршик»  
до Дня захисту дітей

Команда Попаснянського району перемогла в 
номінації «Туризм» обласного етапу гри «Джура»

З 15 команд області 
школярі Комишувасько-
го навчального закладу 
4 червня отримали пер-
ше місце в номінації «Ту-
ризм» у обласному етапі 
Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»).

«Ми продовжуємо йти до 
перемог, бо попереду ще 
багато змагань в різних 
номінаціях», - повідомила 
тренер команди Катерина 
Ерьоменко.

Обласний етап військо-
во-патріотичної гри відбу-
вається в Новоайдар ській 
обласній санаторній школі-
інтернаті. Наш район пред-
ставляють школярі Коми-
шуваського навчального 
закладу.

Гра почалася 3 червня й 
завершиться 7 червня.

Катерина РАДІОНОВА

Провели форум «Освіта-Фест»

31 травня в Попасній на площі Миру відбувся 
освітній форум, який зібрав разом сотні учнів з 
батьками та вчителів зі шкіл міста та району.
Розпочався захід з привітання всіх присутніх пред-

ставниками обласної, районної та міської влади. 
Учні також привітали всіх яскравим та запальним 
флешмобом, який водночас виконали близько 150 
дітей.
Згодом всі учасники фестивалю мали можливість 

відвідати одну з представлених локацій, де розкри-
вались безліч корисних та важливих тем, а також 
можна було розкрити свій творчий потенціал.
На локаціях учасники могли взяти участь у дискусії 

на різні теми, об’єднані однією ідеєю – освітою.
Діти та дорослі могли побувати на наступ них 

майданчиках: «Нова українська школа і пер-
спективи розвитку освітньої галузі Луганщи-
ни», «Створення безнасильницького середови-
ща в школах району», «Знанням –ТАК, мінам 
– НІ», «Безпечне батьківство», «Неформальна 
освіта як додаткова форма професійного роз-
витку педагогічних працівників», «Ефективне ви-
користання мобільних телефонів в освітньому 
процесі», «Дотримання  академічної доброчесності 
в освітньому процесі», «Проектування змістовної 
парадигми  підготовки кваліфікованих робітників 
через формування їх професійних компетент-
ностей», «Розвиток комунікативних компетент-
ностей в міжособистісному спілкуванні. Конфлікт 
як ресурс», «Бізіборд – засіб розвитку дитини 

дошкільного та молодшого шкільного віку», «За 
здоровий спосіб життя».
Проявити себе творчо та відпочити діти 

та дорослі могли, завітавши на майданчик 
позашкільної освіти, де їх чекали: клуб «Шахові 
королі», майданчик народної творчості, ігровий та 
пісенний майданчики.
Також увагу дітей різного віку привернув майстер-

клас з виготовлення пряників «Я люблю  тебе, 
Україно!», де вони мали можливість особисто при-
красити пряники за своїм бажанням.
А наостанок всі присутні відвідали гарячої 

польової каші. Дітей та дорослих пригощали 
військовослужбовці, які боронять наш район.

Володимир ЗАРУБА

Початком заходу став яскравий флешмоб

Напередодні Дня журналіста в Луганській 
обласній державній адміністрації відбувся урочи-
стий захід. Працівників засобів масової інформації 
з усіх куточків нашої області привітали керівництво 
облдержадміністрації та спілки журналістів 
Луганської області. Найкращих з представників 
професії нагородили листами подяки від в.о. голови 
Луганської облдержадміністрації. 
Серед нагороджених був журналіст газети «Попас-

нянський вісник» Володимир Заруба.
Також від імені голови спілки журналістів України 

грамотами нагородженні члени спілки Луганщини.

Окрім цього кожен з присутніх 
також отримав подарунок від 
спілки підприємців Луганської 
області у вигляді набору 
побутової хімії місцевого вироб-
ника.
По завершенню офіційної 

частини  заходу всіх присутніх 
чекав святковий фуршет, під час 
якого представники ЗМІ могли 
поспілкуватись та поділитись 
досвідом і своїми успіхами.

Привітали журналістів Луганщини 
з професійним святом

Участь в акції взяли і діти, і дорослі

Команда Комишувахи представила наш район
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

«Зимняя вишня»

Снежинка ночью завороженной
Приникла к тонкому стеклу.
Вот блюдо с вишней замороженной
Внесли к десертному столу.

Всё сохранила вишня нежная:
Вкус, аромат, июльский зной.
А за окошком – буря снежная.
И горько вишне привозной.

«В погоду солнечную, жаркую
В зелёном выросла саду.
Мне подарила внешность яркую
Природа на мою беду.

Сгубила подлой, грязной сплетнею,
За вкус и красоту кляня,
Сорвав до срока ночью летнею…
Не троньте – зимнюю – меня…»

***

Везёшь тяжёлый груз телегой,
Пьёшь горе горькое до дна.
А помнишь, ты дышала негой,
Смешная девочка – весна?

И руки тонкие взлетали,
Волос удерживая прядь.
Чернее ночи дни настали,
И жизнь твоя не тишь и гладь.

Ты позабыла прелесть луга,
Пикник на травке в выходной,
Дождливый вечер, летний зной…
В душе ревёт, ревёт белуга –
Но нет слезинки ни одной.

Татьяна Мыхлик

«Прийде весна»

Двигтить земля,
І вуха закладає.
Знов вибух…, вибух…
Та ми звикли вже.
Страху немає,
Тільки лють святая
Жага Донбаську землю боронить!

Прийде весна –
Закінчіться війна,
Позаростають бур’яном окопи,
Сивий юнак одягне ордена,
Підніме келих гіркого вина,
Пом’яне тих, кого взяла земля
І перемога вибухне салютом!

Людмила Проскурова

Куда-то спешила,
Куда-то летела.
Плыла по течению жизненных рек.
Кого-то любила
Зачем-то горела.
А счастье своё потеряла навек.

Паденье и взлёты,
Дела и заботы,
А годы всё мчатся неистово вдаль,
И сердце устало,
Любить перестало,
Оставив со мною одну лишь печаль.

Обиды сомненья,
Грехи и прощенья, -
Так много в душе накопилось всего.
Хочу я забыться.
Иль снова родиться,
Да вот изменить не могу ничего.

Людмила Андреева

Бывают судьбы повороты,
Несущие радость или боль.
Порой мы встречаем кого-то,
А чаще теряем покой.

Терзаемся или терзаем
На поприще славных побед,
Но главного всё же не знаем –
Какой будет жизни сюжет.

А может, и к лучшему это.
В неведенье дорог нам час,
С улыбкой встречаем рассветы
И дарим тепло своих глаз.

Бывает порой нелегко нам
И каждый грустит о своём,
Но после зимы – снова лето,
А радость согреет теплом.

Встречаем судьбы повороты,
С надеждою день новый ждём,
Отчаянно любим кого-то
И счастливы тем, что живём.

Татьяна Кибальникова

Солдат

За жизнь боролся наш солдат,
Освобождал родной Донбасс
В сороковых лихих годах.
От ига землю нашу спас.

И шел в бессмертие боец
В освобожденных им местах,
В краю, где Северский Донец,
Легендою навеки стал.

И хоть давно, какой уж год
В могиле братской он лежит
В названии улицы живет
И долго-долго будет жить!

Виталий Чернопятко

«Морская легенда»

На заре, под юными лучами,
Что скользят над гладью океана,
Девушка с печальными очами
Завладела сердцем капитана.

Только встреча длилась лишь мгновенье.
Судно в даль ушло, покинув сушу,
В памяти оставив то мгновенье,
Что морскому волку грело душу.

В час, когда стихии грозно споря,
Жалкой щепою корабль бросали,
Средь валов бушующего моря,
В рваных снастях ветры завывали.

И тревогой наполнялось сердце,
Долгими бессонными ночами,
И спасало, словно в сказку дверца,
Девушка с печальными очами.

Проскитавшись по морям два года,
Погостив во многих дальних странах,
Побывав в боях и непогодах,
Капитан домой вернулся - в ранах.

Хоть от юности остался пепел,
Сдобренный хвалебными речами,
Но наградой было то, что встретил,
Девушку с печальными очами.

«Неизбежность»

Из света в свет иной уходят люди,
Не в Ад и тьму, так было изначально.
Но появились с жаждой власти судьи,
Что было светлым сделалось печальным.

Вогнали клин в истоки древней веры
Икон сожгли, чтоб не было возврата,
И полыхнуло всё от едкой серы,
И брат тогда с мечом пошёл на брата.

Ответ давно решённых уравнений
Затоптан в пыль, когда плясала драка
И тени ложных, суетных стремлений
Уже вставали в полный рост из мрака.

Но мрак сгущаясь поглотит и тени,
Прервёт полёт, и взмах руки прощальный,
В груди его вновь распахнутся сени,
Откуда свет польётся изначальный.

Руслан Филиппов

«Венец терновый иль корона»

Корона на челе, или венец терновый,
Что легче или нет, напротив, тяжелей.
И что трудней пройти: путь старый или новый,
И кто из них король иль мученик нужней?

О! Если б кто ответил на вопросы.
О! Если б кто хоть что-то объяснил.
Зачем, к примеру, выпадают росы
И радугу кто небу подарил?

Зачем сияет солнце в небе ясном?
И почему из тучки дождик сеет?
Зачем картиною любуемся прекрасной,
А от любви душа поет и сердце млеет?

Герой и трус. В чем разница меж ними?
Талант и тупость, горе или смех.
Одни на пляже нежатся в «бикини»,
Другие пред иконою замаливают грех.

Одни бросаются паршивым словом
Нет, чтоб сказать: «Господь, благослови»
И мыслью черной бьют, как колом,
И оргии творятся на крови.

Иные день и ночь в погоне за богатством.
Без отдыха, без перерыва для души,
Пренебрегая дружбою и братством,
Считая что лишь деньги хороши.

Но! Где же золотая середина эта?
Ах, знать бы, где всему начало и конец!?
За эти знания я б отдал все на свете
Я б золотой короне предпочёл венец!!!

Олег Скалозуб

Ну что ж, мне нечего сказать,
По сути наших отношений
И опрометчивых решений
Теперь, увы, не избежать.

И никому не будет ясно
То, что связало нас с тобой,
Наверно больше чем любовь,
Духовный мир надёжней страсти?

Тебя я ангелом не звал,
Ведь многое в тебе от чёрта,
Но чище пробы, выше сорта,
Среди людей я не встречал.

***

И был апрель, была весна и ты просила
Пусть лучше буду я одна, уйди красиво.
Я прокляла те времена и наши даты.
Пусть лучше буду я одна, чем быть с женатым.
И разве в том моя вина? Так жить нет силы,
Пусть лучше буду я одна, уйди красиво.

Тебе лгала я много лет, что нету ближе,
Теперь же прошепчу во след, я ненавижу!
Ведь у тебя же есть жена, судить не смею.
Пусть лучше буду я одна, останься с нею.
Не надо больше лживых слов, твоих уступок.
Ты не способен на любовь и на поступок.

В душе неизгладимый след тобою выжжен.
Уйди я прошепчу во след, я ненавижу.
Все сплетни выпиты до дна все пересуды,
Я буду знать, что я одна, свободна буду,
И может, в жизни счастья свет, глядишь забрызжет,
Тебе же прошепчу во след - я ненавижу!

Валерий Бойко

«Реалистичное»

Когда в квартире гаснет свет
Пространство словно в подземелье.
И, кажется, спасенья нет,
От совести и мук безверья.

А взгляд, как подлый цепкий клещ,
Впивается в глухую темень.
Себя не в силах уберечь
От новой, ранящей проблемы.

Темно в надеждах на покой,
Когда нас жизнь метелью кружит.
Я знаю, многих на убой
Ведет судьба, как псов ненужных.

Рассвет придет, но не заглушит
Всех голосов проблем людских.
И снова свет в квартире тушим,
Чтоб снова ясно слышать их.

Екатерина Радионова

Страничка подготовлена при поддержке 
Попаснянского городского совета

Стихи поэтов Попаснянщины
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Клубника заняла достойное место в пищевой про-
мышленности, косметологии, народной меди-
цине. Благодаря своему составу она обладает 

противовоспалительными и антимикробными свой-
ствами, оказывает общее оздоровительное действие 

на организм, помогает нормализовать обмен веществ 
и наладить работу внутренних органов. Вещества, 
входящие в состав клубники, наделяют ее уникаль-
ными пищевыми и целебными свойствами. Эта яго-
да на 85% состоит из воды. В остальной ее состав 
входит множество полезных витаминов и минералов. 
Кроме того, клубника содержит органические кисло-
ты (яблочную и салициловую), клетчатку и пектины.

Чем полезна клубника:
• Средство для борьбы с авитаминозом. После 

зимне-весеннего периода многим знакома проблема 
нехватки витаминов. Регулярно употребляя клубнику 
в сезон этой ягоды, вы пополните организм витами-
ном С, который необходим для укрепления иммуни-
тета. Фолиевая кислота (витамин В9), которой также 
богата клубника, необходима для профилактики сер-
дечно-сосудистых и кожных заболеваний;

• Улучшает обмен веществ. Витаминный состав, 
фруктовые кислоты и углеводы, которые не напря-
гают инсулярный аппарат поджелудочной железы, 
способствуют улучшению обменных процессов в ор-
ганизме;

• Нормализует работу кишечника и очищает орга-
низм. Являясь источником полисахаридов и органи-
ческих кислот, клубника способствует нормализации 
состава микрофлоры кишечника. Также они помога-
ют связать и вывести из организма токсины, тяжелые 
металлы. Содержащийся в ней пектин эффективно 
действует против запоров;

• Помогает похудеть. Клубника способствует рас-
щеплению жиров и нормализации уровня сахара в 
крови. Кроме того, эта ягода – низкокалорийный про-
дукт, который подходит для разгрузочных дней;

• Оздоравливает сердечно-сосудистую систему. 
За счет содержания салициловой кислоты клубника 
способствует разжижению крови и предотвращает 
образование сгустков. Благодаря этому снижается 
нагрузка на сердце. Витамин С, калий, клетчатка и 
полифенолы подавляют всасывание холестерина в 
кишечнике, что также важно для нормальной работы 
сосудов;

• Мягкое потогонное и жаропонижающее средство. 
Этими свойствами клубника также обладает благода-
ря содержанию салициловой кислоты, поэтому может 
использоваться во время простудных и вирусных за-
болеваний для снижения температуры тела;

• Улучшает настроение и общий тонус. Арома-
тические вещества, содержащиеся в клубнике, сти-
мулируют высвобождение серотонина, улучшая на-
строение. А антиоксидант физетин улучшает память 
и мыслительную деятельность;

• Профилактика и лечение заболеваний щитовид-
ной железы. Клубника положительно влияет на об-
менные процессы йода;

• Польза для кожи. Натуральные косметические 
маски , приготовленные на основе клубники, отбели-
вают кожу, делают ее эластичной, помогают изба-
виться от прыщей благодаря антисептическим свой-
ствам, обладают отшелушивающим действием.

Ягода - клубника
Существует мнение, что ягоды очень полезны для здоровья. А самые полезные — первые весенние и летние, которые помогают нам 
«витаминизироваться» после зимы. Одной из первых на наших огородах и прилавках появляется клубника. 
На что нужно обращать внимание при выборе клубники? Каковы ее полезные свойства? И чем она вредна? На эти вопросы мы и от-
ветим в данном материале.

Сезонность

пик сезона -
первая неделя июля

июнь июль

Листики
Выбирайте клубнику с цвето-

ножкой. Если же зеленой «ча-
шечки» нет, возможно, ягоды 
лежалые, давно собранные.

Аромат
Клубника должна пахнуть 

приятно и именно клубни-
кой без посторонних запахов 
гнили или сырости. Если за-
паха нет вообще – ягоды об-
работаны химикатами.

Вкус
Хорошая клубника – вкусная 

клубника. Если есть возмож-
ность, попробуйте ягоду перед 
покупкой.

Размер
Зависит от сорта и условий 

роста. Однако неестествен-
но крупный размер – при-
знак наличия пестицидов.Натуральность

У отечественной ягоды больше 
шансов быть натуральной. От-
личить ее можно по среднему 
размеру, матовой окраске и мно-
жеству листочков, оставленных 
сборщиками.

Пятна и вмятины
Не покупайте перезревшую 

мягкую клубнику с испорчен-
ными участками и поврежде-
ниями. Также избегайте ягод с 
пятнами – они свидетельству-
ют о нитратах.

Цвет ягоды
В зависимости от сорта окраска 

может быть как ярко-красной, так 
и темно-красной. Бордовый окрас 
ягода приобретает, если перезре-
ет. Если же она темная и упругая 
– значит ее обработали селитрой.

K
калий

I
йод

Ca
кальций

P
фосфор

Mg
магний

Na
натрий

Zn
цинк

A B1
B2

B9

C
EK

H

PP
Mn

марганец

Cо
кобальт

!
Противопоказания

Несмотря на множество полезных свойств, которыми обладает эта ягода, некоторым лю-
дям все же стоит ограничить ее употребление, либо вообще от нее отказаться. Прежде 
всего, нужно помнить, что клубника относится к продуктам-аллергенам. 

Аллергикам, маленьким детям до трех лет и беременным женщинам нужно с осто-
рожностью относиться к этой ягоде. Клубника может усугубить состояние тех, кто страда-
ет язвенной болезнью или гастритами, поскольку семена этой ягоды и содержащиеся 
в ней кислоты раздражают слизистую желудка. При болезнях суставов допускается есть 
клубнику в ограниченном количестве, так как она может стать причиной усиления подагри-
ческих болей. Тем, кто принимает антигипертензивные препараты на основе эналапри-
ла, также стоит быть осторожным с клубникой. Содержащиеся в ней вещества в сочетании 
с лекарством увеличивают нагрузку на почки.

Подготовила Кристина ХОРОШИЛЬЦЕВА
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БИЗНЕС

В УКРАИНЕ И МИРЕ

В Україні вперше провели 
Cancer Survivors Day, який 
об’єднав переможців раку

Люди, які стикалися з діагнозом «онкологія» і пере-
могли його, в першу неділю червня збираються просто-
неба і розповідають свої історії іншим, аби довести, що 
рак - не вирок, йдеться в ТСН.

У столичному ботанічному саду прикрашена сце-
на, розстелені пледи і пригощають полуницею. Вели-
кий пікнік першої неділі літа - міжнародний Cancer 
Survivors Day - у світі відзначають вже 30 років поспіль. 
В Україні - вперше.

Cancer Survivors - так називають себе «ті, що вижили 
після раку» англійською. В українській мові аналогу 
цьому терміну немає. 

«Ми багато поганих історій знаємо, які закінчуються 
сумно. На жаль, таке теж є, але ми абсолютно не знаємо 
про тих, хто вижив. Ми хочемо показати, що нас бага-
то», - каже організаторка пікніку Анна Узлова.

На грудях деяких гостей наліпки із цифрою - стільки 
років минуло відтоді, як вони живуть з раком. У Насті - 
дев’ятка. Їй було двадцять, коли дізналася про діагноз. 
За цей час мала кілька рецидивів, але встигла і вийти 
заміж, і народити сина. «Була ремісія, як я думала, вже 
одужання, через кілька років я завагітніла, народила ди-
тинку, хоча лікарі мені не дозволяли, говорили, потрібно 
робити аборт. Як він народився, йому було близько роч-
ку, я знову почала боротьбу. Багато разів лікування не 
давало ніяких результатів. Довга боротьба була. Але рік 
ось я в ремісії»», - каже Настя.

Засновниці групи підтримки, що організувала пікнік – 
п’ятеро жінок, вони серед тих, хто вижив. Історія Міли 
схожа на справжнє диво. 

«Виявилося, що стадія запущена і неоперабельна. Мене 
вилікували без операції, це була променева терапія, була 
хіміотерапія, а потім використовували сучасні таргетні 
препарати і завдяки цьому 2,4 року я в ремісії», - каже 
організаторка Міла Реутова.

Крім Києва, такі пікніки провели у Львові, Харкові, 
Житомирі, Одесі, Миколаєві і Вінниці. У багатьох 
містах груп підтримки ще немає, тож організатори кли-
чуть активних людей створювати власні групи, не хова-
тися, щоб усі знали, що є багато тих, хто вижив.

На Мукачівщині двічі за ніч 
обікрали один і той 
самий храм

Випадок трапився 3 червня, близько 23:20 у селищі 
Кольчино (Закарпатська обл.), тут невідомі обікрали храм 
св. апостолів Петра і Павла, повідомляє zak-insider.com.

Як розповіли у Мукачівському райвідділі поліції, 
згідно повідомлення, невідомі проникли у приміщення 
храму, звідки викрали кошти з скриньки для пожертв, 
наразі сума яких встановлюється.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група, експерти 
відібрали всі необхідні матеріали. За цим фактом було 
відкрито провадження, а саме крадіжка з проникненням.

В свою чергу настоятель храму, протоієрей Василь 
Канчій розповів, що невідомі розбили каменюкою вікно 
на вівтарній частині храму та проникли в середину. Тут 
вони вкрали гроші з скриньки “Дар на храм” та на пре-
стольний хрест.

“Працівники охоронної фірми прибули на спрацюван-
ня сигналізації та нікого вже не було. Правоохоронні 
органи зафіксували злочин у протоколі. Але, на жаль, 
злочинці не заспокоїлися. Та о 4 ранку знову спрацю-
вала сигналізація, де знову зафіксовано проникнення”, 
– написав протоієрей Василь.

Українцям повідомили про 
здорожчання цигарок у липні

З 1 липня 2019 найдешевша пачка цигарок буде коштува-
ти від 25,2 грн. З 1 липня курцям в Україні доведеться ще 
більше витрачати на цигарки. Через збільшення акцизу , ціни 
на тютюнові вироби різко злетять, пише znaj.ua.

За підрахунками експертів, піднімуть на 9% акцизи на 
цигарки. Як наслідок, роздрібні ціни також виростуть 
щонайменше на 2,2 гривні за пачку.

У більшості країн Євросоюзу за пачку цигарок люди 
віддають в середньому 5 євро. Українці досі можуть 
купувати  вироби за 1,2-1,5 євро.

Втім ситуація кардинально зміниться. Справа в 
тому, що Верховна Рада зобов’язалась до 2024-го 
вирівняти ціни та зробити їх «європейськими». У 
результаті щорічно акциз мають підвищувати на 20%. 
А в цьому році його додатково піднімуть ще й на рівень 
минулорічної інфляції (9%).

Для прикладу, наприкінці минулого року за кожні 1000 
сигарет постачальники повинні були віддати 577,98 грн 
акцизу. Це приблизно 11,5 грн за кожну пачку. Далеко не 
всі виробники дотримуються цієї норми, однак у серед-
ньому частка акцизу повинна складати близько 60% від 
загальної вартості пачки. 

Отже, в минулому році, враховуючи цю залежність, 
мінімальна ціна на пачку сигарет повинна була склада-
ти 19,1 грн. У січні акциз підвищили до 693,5 грн (13,8 
грн з пачки), а з 1 липня збільшать до 756 грн, або до 
15,12 грн за пачку.

В Южной Корее хотят 
изменить возраст всех 
жителей страны

В стране собираются отказаться от старой системы ис-
числения возраста. У жителей Южной Кореи есть два 
возраста – международный и корейский, а остаться дол-
жен только один. Об этом сообщает CNN.

Дело в том, что у корейцев принято считать, что ре-
бенку исполняется 1 год в день его появления на свет. 
Например, человеку, родившемуся в 1990 году в Корее, 
будет считаться 30 лет, а за ее пределами – 29 лет. Воз-
раст тех, кто родился в конце года и того больше, разрыв 
в таком случае, составляет 2 года.

Депутат парламента страны Хван Чу-Хонг уже внес 
законопроект, которым предлагается привести возраст-
ную систему страны в соответствие с международными 
стандартами. Если документ будет принят, то население 
страны «помолодеет» на 1 или 2 года.

По словам депутата, Южная Корея является един-
ственной страной в Восточной Азии, которая все еще ис-
пользует традиционную систему исчисления возраста . 
Корейская  возрастная система зародилась в Китае. 

В Амстердаме можно на день
пожениться с голландцем

«Свадьба» с голладцем является частью новой тури-
стической инициативы, призванной наладить отноше-
ния между местными жителями и путешественниками, 
сообщают в «Independent».

Число посетителей Амстердама, по прогнозам, вырас-
тет до 29 миллионов в течение следующего десятиле-
тия. В настоящее время город посещают 19 миллионов 
людей в год. Население столицы Нидерландов — всего 
один миллион человек. В начале мая город объявил, что 
прекратит активно развивать туризм, так как количе-
ство посетителей стало чрезмерным.

Инициатива под названием Untourist Amsterdam была 
создана для того, чтобы дать растущему числу посети-
телей возможность внести свой положительный вклад 
в развитие города. Соучредитель Сабина Линц объяс-
нила, что группа проводит ряд мероприятий, направ-
ленных на превращение потребителей в полезных для 
Амстердама людей.

Одним из таких мероприятий является проект «Marry 
An Amsterdammer» («Свадьба с амстердамцем»), в рам-
ках которого местный житель и турист играют «свадеб-
ную церемонию», с кольцами, обетами и надлежащей 
одеждой. Церемония длится около 35 минут, а «медо-
вый месяц» посвящен изучению малоизвестных мест 
города. Несмотря на то, что брак является символи-
ческим, у посетителя появляется шанс подружиться с 
местным жителем и узнать город его глазами.

Другие интересные инициативы Untourist Amsterdam 
для посетителей города включают “weed dating” – сви-
дание с местным, во время которого пара занимается 
прополкой сорняков на городской ферме, или прогулку 
по парку с пожилым человеком.

Птах врятував водія 
від штрафу за перевищення
швидкості

Оце так пощастило. У Німеччині голуб врятував водія 
від штрафу за перевищення швидкості, пише auto24.ua.

Водій їхав зі швидкістю 54 км/год там, де було обме-
ження у 30 км/год. Але під час того, як спрацювала ка-
мера, в кадр випадково потрапив птах, закривши облич-
чя «щасливчика». І нікого не хвилює, що видно номер. 
Закони Німеччини кажуть - знімок недійсний, якщо на 
фотографії не видно обличчя водія.

В Италии мужчина пытался 
ограбить кафе при помощи 
леденца

Сотрудники римской полиции арестовали 32-летнего 
мужчину, пытавшегося совершить ограбление кафе-мо-
роженого при помощи леденца на палочке, сообщает 
newsyou.info.

В сообщении полицейского управления говорится, что 
иностранец явился в джелатерию (кафе мороженого) на 
севере Рима и, воспользовавшись тем, что ее работница 
отвлеклась на изготовление мороженого, добрался до 
кассы и стал нажимать на кнопки, пытаясь ее открыть. 

В ответ на крики продавщицы он достал «чупа-чупс», 
направил его на женщину и стал ей угрожать.

«Удивленная странным запугиванием, женщина на се-
кунду впала в замешательство, но вскоре после этого 
заметила, что на конце палочки знаменитого леденца 
была большая игла», — говорится в сообщении.

Грабитель понял, что он заблокировал кассу непра-
вильным нажатием кнопок. Осознав, что преступление 
не удалось, злоумышленник пустился в бегство.

Сотрудница кафе сразу вызвала полицейских. При-
быв на место, они увидели бегущего мужчину, которого 
женщина опознала как грабителя. Налетчика, имевшего 
проблемы с законом и ранее, отправили под арест.

5 найбільш незвичних 
митних обмежень

Як передає trueua.info, обмеження на провезення 
продуктів харчування - не рідкість, а ось деякі країни 
вводять більш оригінальні заборони. 

США – «Кіндер-сюрприз»
Щорічно в світі продається 3,5 млрд. «кіндер 

сюрпризів», але в США шоколадні яйця з іграшкою 
всередині заборонені. Заборона пов’язана з законом 
1938 року який накладає обмеження на продукти харчу-
вання, в яких використовуються неїстівні компоненти.

Мандрівникові, який порушив закон, загрожує допит 
і штраф в розмірі від 300 до 2500 тис. доларів. Робо-
та прикордонників ускладнюється тим, що шоколадні 
яйця дуже популярні, і в сусідній Канаді вони не 
заборонені. Тільки в 2011 році прикордонні служби 
США конфіскували 60 тис. «кіндер сюрпризів».

Фіджі і Нова Зеландія – «свята вода»
Мандрівники, які вирушають на Фіджі, зобов’язані за-

декларувати «святу воду». Прикордонні служби не забо-
роняють її ввозити, але вода повинна пройти перевірку 
Міністерства охорони здоров’я протягом 21 дня.

А ось в Нову Зеландію ввезення фіджійської «святої 
води» заборонено. З тих пір як на Фіджі і за межами 
островів почали поширюватися історії про «чудесне 
зцілення святою водою» в селі Натадрадаве, за чарівної 
рідиною стали приїжджати тисячі новозеландців.

Побоюючись, що вода може містити небезпечні для 
екосистеми країни елементи, Нова Зеландія заборонила 
ввезення «святої води» з островів Фіджі.

Сінгапур - жуйка
Сінгапур відомий своєю винятковою чистотою і по-

рядком. Одним з його символів стала заборона на жу-
вальну гумку, яка була введена в 1992. Жуйку не про-
дають всередині країни і забороняють її привозити. 
Порушникам загрожують штрафи.

З 2004 існують винятки для жуйки, яка використовується 
виключно в медичних цілях. В країну також заборонено 
ввозити жувальний тютюн та електронні сигарети.

Саудівська Аравія - маски
У Саудівській Аравії значний список заборонених до 

ввезення предметів, включаючи алкоголь і християнсь-
ку або юдейську символіку. Обмеження, яке може особ-
ливо здивувати туристів - це маски, які повністю або 
частково приховують обличчя.

Заборона була введена через сім років після виходу 
фільму «V - значить вендета» (2005).

Міністерство у справах ісламу Саудівської Аравії 
опублікувало заяву, в якій йшлося, що маски 
«підштовхують молодь здійснювати небезпечні дії і 
сіяти хаос в суспільстві».

Порушення законодавства Королівства може загрожу-
вати серйозним покаранням і, в деяких випадках, навіть 
смертю.

Китай: об’єкти, які завдають збитків системі
Незважаючи на те, що в Китаї налагоджена процедура  

митного контролю, в країні досить значний список того, 
що заборонено до ввезення. Особливо пильну увагу 
китайські митники звертають на вміст носіїв інформації. 
Прикордонні служби можуть перевірити їх на вміст 
інформації, яка вважається небезпечною для китайської 
влади, економіки або моралі, повідомляє Euro News.

В Британии создан 
робот-уборщик малины

Компания Fieldwork Robotics, специализирующаяся на 
разработке и выпуске прикладной робототехники рабо-
чего типа, поделилась с общественностью своей разра-
боткой специального робота, в чьи задачи входит сбор 
малины на полях Великобритании, пишет fainaidea.com. 

Разработка данного робота продолжалась достаточно дли-
тельное время и изначально была вызвана нарастающей 
проблемной тенденцией уменьшения количества зарубеж-
ных рабочих, работающих на полях для сбора урожая  – пре-
имущественно из Восточной Европы. Теперь же данный 
робот может вообще украсть эту работу у человека как та-
кового, с его уникальной системой сбора.

Специалистам удалось создать робота, который ориен-
тируется исключительно на собственные камеры и систе-
му умных микросенсоров, определяющих необходимую 
степень нажатия при сборе малины – весь процесс про-
исходит в несколько механических этапов, на каждом из 
которых робот осуществляет алгоритмические просчеты 
того, как лучше всего справляться с работой – при этом 
робот также умеет совершенствоваться и самообучаться.

Данный робот должен поступить в широкое примене-
ние в Великобритании уже к началу 2020 года .
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В цей день на головній площі міста зібрались діти та дорослі і навіть 
спека не стала на заваді проведення свята та відпочинку і розваг дітей.
Першим етапом святкування став безпосередньо конкурс дитя-

чого транспорту. Заздалегідь всі, хто бажав взяти участь у конкурсі, 
реєструвалися до початку святкового заходу. А потім всі учасники уро-
чисто пройшли та проїхали до сцени по площі Миру.
Оригінальність та творчість з оформлення дитячого транспорту 
оцінювали члени жури. А оцінювати було що. Серед учасників були 
діти на велосипедах, толокарах, дитячих колясках, електромобілях 
та навіть на квадроциклі. Кожен транспортний засіб яскраво 
виділявся серед інших та не мав аналогів у оформленні. Було вид-

но, що батьки та діти доклали багато зусиль, щоб надати дитя-
чому траспорту новий вигляд.

Наприклад, ми дізнались, що на перевтілення звичайного 
велосипеду на піратський корабель для дитини, робо-

та тривала по п’ять годин щодня впродовж чотирьох 
днів.  

Поки члени журі оцінювали учасників на відкритій 
сцені присутніх розважали працівники та 

творчі колективи Попаснянського  районно-
го Будинку культури, які демонстрували 

танцювальні та театральні виступи.
Всі учасники конкурсу «Малята 

рулять», а їх було вісім, отри-
мали грамоти та подарункові 

грошові сертифікати на 
придбання товарів для 

дітей в одному  з 
магазинів міста. 

А після 
підбит тя під
сумків кон-

курсу всіх 
ді тей чекала 

розва жальна про-
грама. За сценою 

організували локацію 
з виготовлення прикрас, 

де діти самотужки мог-
ли зробити собі яскравий 

браслет. Поряд  розмістили 
локацію з аквагримом і вона 

вмить зібрала чергу дітей, які 
з радістю та посмішками потім 

бігали та розважались з яскраво 
розмальованими обличчями різних 

звірят.
В захваті діти були від холі, які яскра-

вими фарбами водночас здійнялись у 
повітря та окрасили самих дітей. Заба-

вою для діточок стала гра з мильними буль-
башками різних форм. Також весело діти 

малювали листя на зображенні дерева, за-
лишаючи кольорові долоньки на зображенні.
Біля сцени працівники РБК розважали мале-

чу веселими іграми, за участь в яких всі отримували 
морозиво .
Весь день був присвячений тільки дітям.

Володимир ЗАРУБА

З нагоди Дня захисту дітей у Попаснянському районному 
центрі комплексної реабілітації "Лелека" відбувся святко-
вий захід «Країна дитинства». З теплими словами вітання 
до діточок звернулася заступник міського голови Ірина 
Гапотченко. Вихованцям центру, які стали переможцями 
конкурсу «Намалюй Розмай» Ірина Вікторівна вручила 

пам’ятні подарунки. Також до привітань долучилися пред-
ставники HelpAge International в Україні та UNHCR.

 Про це повідомляє у фейсбук виконком Попаснянської 
міськради.

Веселі клоуни та герої мультфільму «Фіксікі» розважа-
ли малят різними іграми, естафетами, вікторинами. 

1 червня Гірське відзначило радісне і веселе дитяче свято – 
Міжнародний день захисту дітей. Дітей чекали різноманітні 
спортивно-ігрові зони – великі шашки, баскетбол, аеро-
хокей, творча майстерня, цікавий лабіринт та батут. Вчи-
тель ОНЗ «ГБГ» Анна Шевченко безкоштовно малювала 
аквагрим усім бажаючим. Малеча ласувалась смачними 
напоями , солодкою ватою, попкорном та морозивом. 

Далі всіх присутніх чекав святковий концерт від на-
ших талановитих і яскравих дітей міста. І як пода-
рунок від адміністрації шахти «Гірська», заступника 
міського голови та міських підприємців для дітвори 
провели кріошоу та шоу мильних бульбашок агент-
ство свят "Остров чудес Мульт Тики Таки". 

Оксана ІСКРА

1 червня на честь Міжнародного дня захисту дітей 
в Попасній провели фестиваль-конкурс дитячого 
транспорту «Малята рулять». Учасниками кон-
курсу стали діти, які змагались у оригінальності 
та творчому підході до оформлення своїх 
транспортних засобів у всіх його видах.

Діти малювали листя 
кольоровими долоньками

Обличчя прикрашали аквагримом

Провели фестиваль-конкурс дитячого транспорту

Бавилися величезними мильними бульбашками

Грали великими шашкамиВиступали талановиті діти

У заході брали участь діти різного віку

За участь у конкурсах 
клоун пригощав солодощами

Кидалися фарбами холі

Транспорт дітей вражав 
різноманіттям

Всі разом проїхали площею

У Гірському відзначили 
День захисту дітей

Дитяче свято пройшло в центрі «Лелека»

Аніматори розважали дітей різними іграми, естафетами та вікторинами 
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Як правильно говорити 
українською

Відносини бажають кращого ― Стосунки залиша-
ють бажати кращого

Бачити власними очима ― Бачити на власні очі
Бачуть у продажу ― Бачать у продажу
Дирекція бездіє ― Дирекція не працює; дирекція 

бездіяльна
Бережись автомобіля! ― Стережись автомобіля!
Благоустроїти територію ― Упорядкувати 

територію
Болтати язиком ― Теревенити, молоти язиком; 

плес ти язиком
Бродити вуличками ― Блукати вуличками
Вони боряться ― Вони борються
Коли на зборах був присутній хтось з інтелігенції ―

Коли на зборах був хтось з інтелігенції
Це буде іменник ― Це іменник
Надалі вони будуть капеланами ― Надалі вони ста-

нуть капеланами
Були начувані про боротьбу ― Багато чули про бо-

ротьбу
Баяністи були оповиті лавровими вінками ― 

Баяністи здобули лаврові вінки переможців
Були у жаху ― Жахнулися
Повинні були бути ― Мали бути
Собор було побудовано ― Собор споруджений 

(споруджено)
Було зачеплено питання про організацію музею ― 

Порушили проблему організації музею
Валиться з рук ― Падає з рук (рук не тримається)
Що це для неї вартувало ― Що це їй коштувало
Її відповідь вартує самої вищої оцінки ― Її відповідь 

заслуговує найвищої оцінки
Вона не вартує доброго слова ― Вона не варта до-

брого слова
Спеціалісти вбачають причиною катастрофи пору-

шення правил ― Спеціалісти вбачають причину 
катастрофи у порушенні правил

Робітники вболівають про вдосконалення ― 
Робітники дбають про вдосконалення

Треба себе вбрати ― Треба було вбратися, одягтися
Вважається такою, що заселена ― Вважається за-

селеною
Вважати необхідним ― Вважати за потрібне
Зважаю своїм обов’язком ― Вважаю за свій 

обов’язок
Вговорювала мене ― Умовляла мене
Не все вдавалося так, як хотілося ― Не все виходило 

так, як хотілося
Не хочеться вдаватися до песимізму ― Не хочеться 

впадати у песимізм
Вдягати прикраси ― Надівати прикраси
Йому везло постійно ― Йому щастило всякчас
Вести себе ввічливо ― Поводитися ввічливо
Вести профілактичну роботу по запобіганню право-

порушень ― Вести профілактику правопорушень
Учні краще взнали історію краю ― Учні більше 

дізналися про історію краю
Взяв себе в руки ― Опанував себе, отямився
Взяти пробу крові ― Провести забір крові
Вибачати сина ― Вибачати синові
Я вибачаюся ― Вибачте мені
Вибрати депутатів до ради ― Обрати депутатів до ради
Він гарно виглядає ― Він має гарний вигляд
Виглядали на рівні ― Були на рівні
Такою виглядала розмова ― Така була розмова
Виголосити рівноправність ― Проголосити 

рівноправність
Щомісячник видається жіночою організацією ― 

Щомісячник видає жіноча організація
Вони видають себе чи не єдиними захисниками ― 

Вони виставляють себе чи не єдиними захисниками
Виділив п’ять хвилин ― Приділив п’ять хвилин
Вижимати соки ― Видавлювати (вичавлювати) соки
Визивати лікаря ― Викликати лікаря
Визволяти трудові ресурси ― Вивільняти трудові 

ресурси
Змушена була визнати Україну як незалежну держа-

ву ― Змушена була визнати Україну незалежною 
державою

Серед них головними можна визначити ― Серед них 
як головні можна визначити

Вийняла з голови стрічку ― Зірвала з голови стрічку
Вийти з боргів ― Вилізти, виборсатися з боргів.
Книга вийшла на багатьох мовах ― Книга вийшла 

багатьма мовами
Викладач вийшов із себе ― Викладач втратив са-

мовладання
Він вийшов зі скрутного становища ― Він дав собі 

раду в скруті
Зливи викликають повені ― Зливи спричиняють 

повені
Виключати струм ― Вимикати струм
Графік їх відселення не виконується ― Графік 

їхнього відселення не дотримується 

За допомогою сайту skarbnuchka-10 ми 
вирішили зробити цикл публікацій з 
підбіркою виразів, які націлені на вдо-
сконалення та вивчення української 
мови, щоб говорити гарно і правильно.

РАЗНОЕ

Уряд зобов’яже Нафтогаз знизити ціни на газ 
у червні до 8 грн за кубометр, 
у липні — до 7,7 грн

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 
повідомив, що уряд розробив та ухвалить постанову, 
якою зобов'яже Нафтогаз продавати газ для потреб насе-
лення за 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів у червні, 
та за 7,7 тисячі гривень за тисячу кубометрів у липні 
2019 року. Про це Гройсман заявив під час засідання 
уряду 5 червня, пише hromadske.ua.

«Ми розробили ще один нормативний документ, який 
не дасть НАК Нафтогаз України зловживати своїм мо-
нопольним становищем, а вони монополісти… І я на-
голошую на тому, що ми маємо привести їх до тями 
тими рішеннями, які з одного боку виконують наші 
зобов'язання, а з іншого — не дають знущатись над на-
шими громадянами», — повідомив Гройсман.

Прем'єр також додав, що відповідну постанову уряд 
має ухвалити найближчим часом.

В уряді підрахували, що наразі ринкова ціна газу для 
громадян має складати 8 тисяч гривень у червні, а у 
липні 7,7 тисячі гривень.

Зазначимо, що через зниження цін на газ в ЄС, 
українським компаніям ціни на газ у червні знизять на 
8%. На стільки ж дешевше газ продаватимуть населен-
ню, але з липня.

Нагадаємо, у березні на енергетичних біржах Європи, 
на яких Україна купує імпортний газ, ціна на блакитне 
паливо різко впала. Так, рівень цін на ринку чи не вперше 
став нижчим за рівень регульованих державою цін. Тому 
3 квітня уряд ухвалив постанову №293, якою зобов'язав 
Нафтогаз продавати газ населенню за ринковими цінами.

Згодом у Нафтогазі повідомили, що виконати цю 

постанову  уряду неможливо, адже вона супере-
чить іншим урядовим постановам, зокрема про ПСО 
(спеціальні зобов’язання Нафтогазу продавати газ на-
селенню за встановленою урядом ціною). Також у 
компанії закликали уряд або скасувати ПСО, або внести 
до нього зміни, щоб для зниження цін на газ для насе-
лення були всі законні підстави.

В уряді на таку пропозицію відповіли ультиматумом, 
закликавши Нафтогаз до 24 квітня публічно заявити 
про зниження цін на газ для населення у травні. Якщо 
цього не станеться, то уряд звільнить голову правління 
Нафто газу Андрія Коболєва, контракт з яким продовжи-
ли напередодні.

22 квітня уряд та Нафтогаз узгодили рішення знизити 
ціни на газ для населення з 1 травня до 8247 гривень за 
тисячу кубометрів.

Водночас, відповідно до домовленостей України з 
Міжнародним валютним фондом та постанови про 
ПСО, з 1 травня ціни на газ для населення мають зро-
сти до 9850 гривень за тисячу кубометрів (зараз ціни 
на газ для населення складають 8550 гривень за тисячу 
кубометрів), а з 1 січня 2020 року — до 12 300 гривень 
за тисячу кубометрів.

Ціна на газ для населення, згідно з вимогами МВФ, 
повинна формуватися із двох факторів — собівартості 
українського газу та супутніх послуг, та його імпорту. 
Оскільки газ у Європі подешевшав, і Україна може його 
закупити за менші гроші, держава може знизити тариф 
для населення, не порушивши тим самим домовленості 
з МВФ

Розробляла новий правопис робоча група Комісії з пи-
тань правопису Міністерства освіти і науки України, до 
якої увійшли провідні філологи країни і урядовці. Про це 
повідомляє protocol.ua та ukrinform.ua.

«И» на початку слова та вкінці
Це, власне, компроміс із правописом 1928 року, який 

передбачав вживання літери «и» на початку слів. У 
проекті нового правопису надають перевагу літері «і», 
однак перед приголосними «н» та «р» можна вживати 
два варіанти написання: «індик» та «индик», «ирій» та 
«вирій», «ірод» та «ирод» тощо.

Затвердили вживання «и» на початку слова: дієслова 
«икати» та іменника «икавка» та похідних від цих слів. 

У художніх текстах допускається заміна «і» на «и» в 
кінці слів під час відмінювання: «смерти», «радости».

Більше «Ґ» у словах
Новий правопис розширив застосування «ґ» у, на-

приклад, іноземних власних назвах, деяких іменах. У 
прізвищах та іменах людей він допускає передавання 
звука [g] двома способами: як із використанням букви «г» 
так із використанням «ґ» – і як, наприклад, Гуллівер, і як 
Ґуллівер.

Запозичені з європейських та деяких східних мов слова, 
які містять звук [h], і фонетично близькі до нього звуки 
передавати пропонують буквою «х» (тобто, слова «хобі», 
«хоккей» і «холдинг» лишаться незмінними). Але, на-
приклад, слово «хостел» можно вживати як «гостел», 
оскільки при англійській вимові цього слова чують більше 
[г], ніж [х].

Більше «етерів»
Пропонують кілька варіантів написання слів грецького 

походження, де зазвичай звук [th] передається літерою 
«ф»: «анафема» – «анатема», «ефір» - «етер», «міф» і 
«міфологія» – «міт» і «мітологія», «Афіни» – «Атени».

Слова англійського походження ця зміна не зачепила – 
Артури та Агати можна писати традиційно.

Повернення йотування 
Звук [j] у сполученні із голосними передаємо буквами 

«є», «ї», «ю», «я»: «проєкт», «проєкція», «траєкторія», 
«фоє» тощо.

Менше дефісів
Згідно нового правопису, слова з першим іноземним 

частками треба писати разом. Відтак слова «попмузика», 
«вебсторінка», «пресконференція» і «експрезидент» 
треба писати без дефісу.

«Пів яблука» та «пів години»
Пишемо невідмінюваний числівник «пів» (у значенні 

«половина») окремо: пів Києва, пів яблука, пів години. 
Разом з «пів» пишемо лише ті слова у називному 

відмінку, що виражають єдине поняття: «півострів», 
«півзахист» або «півоберт», наприклад.

«Авдієнція» та «фавна»
Новий правопис урізноманітнив традицію передаван-

ня буквосполучення «au» та розширив можливі варіанти 
транслітерації. Допускають орфографічні варіанти: 
«аудієнція» і «авдієнція», «аудиторія» та «авдиторія», 
«пауза» та «павза», «фауна» та «фавна».

Менше «лапок»
Деякі назви продуктових товарів пишемо без лапок з 

маленької літери, як загальновживані, наприклад – пи-
сати просто кока-кола, не вживаючи зайвих знаків. Однак, 
критерії загальновживаності прописані досить туманно.

Варіантні форми родового відмінка
Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, 

любо́в, о́сінь, сіль, Русь, Білору́сь у родовому відмінку 
однини можуть набувати закінчення -и: гі́дности, 
незале́жности, ра́дости, сме́рти, че́сти, хоро́брости; 
кро́ви, любо́ви, о́сени, со́ли, Руси́ , Білоруси.

Слова з першим іншомовним компонентом 
Компонент, який визначає кількісний (вищий від зви-

чайного, дуже високий або слабкий, швидкий і т. ін.) вияв 
чого-небудь, пишемо разом: гіпермáркет, екстраклáс, 
макроеконóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, 
преміумкла́с, супермаркет та інші.

Закінчення російських прізвищ
Прикметникові закінчення російських прізвищ на -ой 

передаємо через –ий: рос. Донской → Донський, рос. 
Трубецкой → Трубецький. Виняток - Лев Толстой.

Катерина РАДІОНОВА

Мова по-новому: Кабмін затвердив нову 
редакцію українського правопису

Український правопис в новій редакції схвалили 22 травня на засіданні уряду. Як за-
значають в пояснювальній записці до документа, нова редакція українського правопи-
су розроблена на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх 
мовних явищ, що набули поширення в різних сферах суспільного, наукового й культур-
ного життя. 
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Понедельник, 10
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.45, 00.10, 02.15, 04.45 
Агенты справедливости 
14.45, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор»
19.50 «Говорит Украина»
21.35 Футбол. Отбор к 
ЕВРО-2020 Украина - Люк-
сембург

Вторник, 11
06.30 Утро с Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.40, 02.30 Реальная 
мистика
12.45, 00.00, 02.15, 04.45 
Агенты справедливости 
14.45, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор»
19.50 «Говорит Украи-
на»
21.00 Т/с «Благие на-
мерения»
23.20 Без паники
01.45 Телемагазин

Среда, 12
06.30 Утро с Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.40, 02.30 Реальная 
мистика
12.45, 00.00, 02.15, 04.45 
Агенты справедливости 
14.45, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор»
19.50 «Говорит Украи-
на»
21.00 Т/с «Благие на-
мерения»
23.20 Контролер
01.45 Телемагазин

Четверг, 13
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.40, 02.30 Реальная 
мистика
12.45 Агенты справед-
ливости (16+)
14.45, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Благие на-
мерения»
23.20 По следам пар-
тийных списков
00.00, 02.15 Агенты 
справедливости (12+)
01.45 Телемагазин

Пятница, 14
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 03.50 
Сегодня
09.30, 06.10 Звездный 
путь
10.45 Т/с «Возвраще-
ние к себе»
14.45, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор»
19.50 «Говорит Украи-
на»
21.00 Главная тема. Вы-
бор
23.30, 02.00 Т/с «Свой-

чужой сын»
01.30 Телемагазин
04.35 Реальная мистика

Суббота, 15
07.00, 15.00, 19.00, 03.00 
Сегодня
07.30, 05.30 Звездный 
путь
10.00, 15.20 Т/с «Благие 
намерения»
16.10, 20.00 Т/с «Ране-
ное сердце»
21.00 Шоу Братьев Шу-
махеров
23.00, 02.15 Т/с «Усло-
вия контракта»

01.45 Телемагазин
03.50 Реальная мистика

Воскресенье, 16
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
09.25 Т/с «Раненое 
сердце»
13.10 Т/с «Свой-чужой 
сын»
17.00, 21.00 Т/с «Лю-
бовь под микроскопом»
19.00 Сегодня. Итоги
23.00, 02.15 Т/с «Усло-
вия контракта»
01.45 Телемагазин
03.50 Реальная мистика

Понедельник, 10
07.10 М/ф
09.00 Х/ф «С меня хватит»
11.10 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай! 2: Риф»
13.00 Х/ф «Одноклассники»
15.00 «Одноклассники 2»
17.00, 20.00 Ревизор
22.10 Х/ф «Три метра 
над уровнем неба»
00.40 Х/ф Друзья по сексу

Вторник, 11
05.35, 06.00 Kids Time
05.40 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
06.05 Ревизор Магазины
10.00, 13.10 Тайный 
агент
11.20, 14.40 Тайный 
агент. Пост-шоу
16.10 Топ-модель по-
украински (16+)
21.50 Х/ф «Три метра 
над уровнем неба 2: Я 
тебя хочу»
00.20 Х/ф «Глубинный 
подъем»

Среда, 12
03.50 Абзац
05.40 М/с «Драконы. 
Перегоны бесстрашных»
06.30 Ревизор Магазины
10.20, 13.20 Тайный 
агент
11.50, 14.50 Тайный 
агент. Пост-шоу
16.30 Топ-модель по-
украински (16+)
21.40 Х/ф «Бар «Гад-
кий койот»
23.40 Х/ф «Отмель»
01.30 «Служба розыска 
детей»

Четверг, 13
05.10 М/с «Драконы. 
Перегоны бесстрашных»
06.05 Ревизор Магазины
10.10, 13.20 Тайный 
агент
11.50, 14.50 Тайный 
агент. Пост-шоу
16.30 Топ-модель по-
украински (16+)
21.50 Х/ф «До встречи 
с тобой»
00.00 Х/ф «Глубокое 
синее море»
02.10 «Служба розыска 
детей»

Пятница, 14
03.00 Зона ночи
04.10 Абзац
05.05, 06.25 Kids Time
05.10 М/с «Драконы. 
Перегоны бесстрашных»
06.30 Ревизор Магазины
10.20 Тайный агент
11.50, 14.50 Тайный 
агент. Пост-шоу
16.20 Топ-модель по-
украински (16+)
21.30 Х/ф «С меня хватит»
23.50 Х/ф «Бар «Гад-
кий койот»
01.50 Т/с «Клиника»

Суббота, 15
06.00 М/с «Лунтик»
06.25, 07.25 Kids Time
06.30 М/с «Драконы. 
Перегоны бесстрашных»
07.30, 13.10 Ревизор
10.30, 15.10 Страсти по 
Ревизору
17.00 М/ф «Кот в сапо-
гах»
18.50 Х/ф «Три мушке-
тера»
21.00 Х/ф «Темная 
башня»
22.50 Х/ф «Отчаяние»
01.30 Т/с «Клиника»

Воскресенье, 16
06.50 М/с «Драконы. 
Перегоны бесстрашных»
09.05 Х/ф «Кошки про-
тив собак»
10.50 Х/ф «Кошки против 
собак: Месть Китти Галор»
12.20 М/ф «Кот в сапогах»
14.10 Х/ф «Три мушкетера»
16.20 Х/ф «Темная 
башня»
18.10 Х/ф «Ной»
21.00 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров»
00.00 Х/ф «По ту стро-
ну двери»

Понедельник, 10
06.35 Факты недели
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.10, 13.25 Х/ф «Акула-
робот»
13.40, 16.25 Х/ф «При-
бытие»
16.35 Х/ф «Пассажиры»
20.15 Больше чем правда
21.25 Т/с «Пес»
22.25 Свобода слова
23.55 Х/ф «Синевир»
01.30 Т/с «Прокуроры»

Вторник, 11
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.10, 13.25 Х/ф «Без 
пощады»
13.40 Х/ф «Взрыва-
тель»
15.25, 16.20 Х/ф «Вто-
рой в команде»
17.45, 22.25 Т/с «Майор 
и магия»
21.25 Т/с «Пес»
00.40 Х/ф «Снайпер: 
Воин-призрак»
02.25 Т/с «Прокуроры»

Среда, 12
06.30 Утро в большом городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
11.10 Х/ф Широко шагая 3
13.15 Х/ф «Широко шагая 
3: Правосуддя одинака»
13.35 Х/ф «Второй в 
команде»
15.20 Х/ф «Универсаль-
ный солдат 2: Возвращение»
16.25 Х/ф «Универ-
сальный солдат 2»
17.50, 22.35 Т/с «Майор 
и магия»
20.20 Секретный фронт
21.30 Т/с «Пес»
00.45 Х/ф «8 миллиметров»

Четверг, 13
06.30 Утро в большом городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Секретный фронт
11.20, 13.25, 02.00 Х/ф 
«Братья по оружию»
13.45 Х/ф «Универ-
сальный солдат 2: Воз-
вращение»
15.30, 16.20 Х/ф «Взры-
ватель»
17.45 Т/с «Майор и ма-
гия»
20.15 Антизомби
21.30 Т/с «Пес»
22.30 Х/ф «Джанго ос-
вобожденный»

Пятница, 14
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35 Гражданская обо-
рона
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.25 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Антизомби
11.10, 16.20 «На троих» 
13.15, 23.00 Т/с 
«Марк+Наталка»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу (12+)
00.00 Х/ф «Джанго ос-
вобожденный»
03.30 Х/ф «Братья по 
оружию»

Суббота, 15
04.55 Сокровище нации
05.05 Эврика!
05.10, 12.45 Факты
05.40 Больше чем правда
07.15 Я снял!
09.10 Дизель шоу (12+)
10.45 Особенности на-
циональной работы
13.00 «На троих» (16+)
14.25 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи»
21.35 Х/ф «Экспат»
23.35 Х/ф «Снайпер: 
Воин-призрак»
01.35 Х/ф «Синевир»

Воскресенье, 16
06.15 Антизомби
08.05 Т/с «Отдел 44»
11.55, 13.00 Х/ф «Цеп-
ная реакция»
14.15 Х/ф «Экспат»
16.15 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи»
18.45 Факты недели. 
100 минут
20.35 Х/ф «Как украсть 
небоскреб»
22.50 Х/ф «Дом боль-
шой мамочки 3»
00.55 Х/ф «Призраки 
Марса»
02.40 Х/ф «8 миллиме-
тров»

Понедельник, 10
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 «Моя чужая жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.45 Х/ф «Когда прош-
лое впереди»
22.45 «Деньги 2019»

Вторник, 11
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 Х/ф «Когда прош-
лое впереди»
22.45 Х/ф «Школа»
00.50 Х/ф «Я снова 
тебя люблю-2»

Среда, 12
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 Х/ф «Когда прош-
лое впереди»
22.45 Х/ф «Школа»
00.50 Х/ф «Я снова 
тебя тебя люблю-2»

Четверг, 13
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 Х/ф «Когда прош-
лое впереди»
22.30 «Право на власть»
01.00 Т/с «Любовь про-
тив судьбы»

Пятница, 14
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»
00.40 «Киев Вечерний»

Суббота, 15
06.00, 23.35 «Светская 
жизнь. 2019»
06.50 «Деньги 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 12.00 «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»
01.35 «Лига смеха»
04.00 «Киев Вечерний»

Воскресенье, 16
06.35 Детский кинозал. 
Мультфильм
06.45 «Украинские сен-
сации 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 «Лото-Забава»
09.45, 02.45 «Мир наи-
знанку: Непал»
11.30 Х/ф «День неза-
висимости»
14.10 Х/ф «День Незави-
симости. Возрождение»
16.35 Х/ф Правдивая ложь
21.00 «Голос. Дети 5»
23.05 «Лига смеха»

Понедельник, 10
05.25, 22.05 «Следствие 
вели...»
07.10 «Утро с Интером»
09.20, 18.00, 01.50 «Ка-
сается каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Ма-
менькин сынок»
12.00 «Новости»
13.50 Х/ф «Влюбись в 
меня, если осмелишься»
15.45 «Жди меня. Украина»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
23.55 Т/с «Мессинг: Ви-
девший сквозь время»

Вторник, 11
05.25, 22.05 «Следствие 
вели... с Леонидом Канев-
ским»
07.10 «Утро с Интером»
10.10 Т/с «Место, что 
домом зовется»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Фантомас»
14.45 «Правила выжи-
вания»
15.50 «Вещдок»
18.00, 01.55 «Касается 
каждого»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
23.55 Т/с «Мессинг: Ви-
девший сквозь время»
02.40 «Богини эфира»

Среда, 12
05.25, 22.10 «Следствие 
вели...»
07.10 «Утро с Интером»
10.10 Т/с «Место, что 
домом зовется»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Фантомас 
разбушевался»
14.45 «Правила выжи-
вания»
15.50 «Вещдок»
18.00, 01.55 «Касается 
каждого»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
23.55 Т/с «Мессинг: Ви-
девший сквозь время»
02.40 «Богини эфира»

Четверг, 13
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 «Фантомас 
против Скотланд-Ярда»
14.45 «Правила выжи-
вания»
15.50 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
23.55 Т/с «Мессинг: Ви-
девший сквозь время»
02.40 «Дневник бере-
менной»

Пятница, 14
05.25, 22.00 «Следствие 
вели... »
07.10 «Утро с Интером»
10.10 Т/с «Место, что 
домом зовется»
12.25 Х/ф «Авантюрис-
ты»
14.45 «Правила выжи-
вания»
15.50, 23.50 «Вещдок»
18.00, 01.40 «Касается 
каждого»
20.00 «Подробности не-
дели»
03.10 «Сценарии любви»
04.25 «Школа доктора 
Комаровского. Неотлож-
ная помощь»

Суббота, 15
05.20 Х/ф «Двое под 
одним зонтом»
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.10 «Жди меня. Украина»
09.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. 
Выпечка»
11.00 «Бронзовая птица»
15.00 Х/ф «Зорро»
17.30, 20.30 Т/с «Таисия»
22.15 М/с «Ну, погоди!»
01.20 Х/ф «Семь дней 
до свадьбы»
03.30 Муз/ф «Три муш-
кетера»
05.00 Х/ф «Как поссо-
рился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем»

Воскресенье, 16
06.05 Х/ф «Миллион в 
брачной корзине»
08.00 «Удачный проект »
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и Решка. 
Мегаполисы»
11.00 «Орел и решка. 
Морской сезон 3»
12.10 Т/с «Таисия»
16.50 Х/ф «Запах жен-
щины»
20.00 «Подробности»
20.30 «Правила выжи-
вания. Спецвыпуск»
22.00 Х/ф «Лекции для 
домохозяек»
00.15 «Вещдок»

Понедельник, 10
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 Ис-
пании»
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
18.20, 02.35 Тема дня
19.30, 03.45 Вместе
19.55 Д/ц «Суперчувство»
21.45 Д/ц «Дикие живот-
ные»
22.15 Д/ц «Оружие жи-
вотных»
05.30 Д/ц «Интересно. com»

Вторник, 11
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 
Мексики»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.20 Страна на вкус
14.25 Д/ц «Тайская кухня»
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. По-
луфинал
20.25 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, 12
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 
Мексики»
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
18.55 Гандбол. Отбо-
рочный матч к ЧЕ. Украи-
на - Дания
21.45 Развлекательная 
программа с Майклом Щуром
22.15 Д/ц «Дикие животные»
03.10 Совместно
03.40 #ВУКРАИНЕ
04.05 Рассекреченная 
история

Четверг, 13
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 
Мексики»
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/ц «Суперчув-
ство»
21.45 Схемы. Коррупция 
в деталях
22.15 Д/ц «Дикие животные»
03.40 Букоголики
04.10 52 уик-энда
04.30 Совместно

Пятница, 14
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 
Южной Африки»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.20 Сильная судьба
14.25 Д/ц «Тайская кух-
ня»
15.15 UA: Фольк. Воспо-
минания
16.15 Д/ц «Браво, шеф!»
17.30 Схемы. Коррупция 
в деталях
18.20, 02.15 Тема дня
19.30, 04.05 Рассекре-
ченная история
20.30 Первая колонка
21.25 ЧМ FIFA U-20 2019 
в Польше. Матч за 3-е место
05.30 Д/ц «Интересно. 
com»

Суббота, 15
06.00, 11.35 М/с
06.30 Доброе утро, Страна!
09.30 Страна на вкус
10.30 Энеида
12.50 Х/ф «Святое се-
мейство»
14.50 Д/ц Живописные села
15.20 Д/ц «Фестивали 
планеты»
15.50 Д/ц «Браво, шеф!»
16.55 Вместе
17.25 Д/ф «Всемирное 
Природное Наследие. Гаваи»
18.20 Совместно
18.55 ЧМ FIFA U-20 2019 
в Польше. Финал
21.30 Рассекреченная 
история
22.30 Как смотреть кино
22.55 Х/ф «Сильвио и 
другие»
02.10 UA: Фольк. Воспо-
минания

Воскресенье, 16
06.00, 11.35 М/с «Гон»
06.30 Доброе утро, Страна!
09.30, 02.20 Энеида
10.35 Страна на вкус
12.50 Х/ф «Принц за се-
мью морями»
14.25 Д/ц «Тайская кухня»
15.25, 20.30 Бюджетники
16.55 Первый на деревне
17.30 Д/ф «Всемирное 
Природное Наследие.
США. Национальный парк 
Эверглейдс»
18.35 Д/ц «Фестивали 
планеты»
19.35 Д/ц «Мегаполисы»
21.20 Развлекательная 
программа с Майклом Щуром
21.55 Чемп. по футболу 
UEFA U21 2019 в Италии. 
Италия - Испания
03.15 Д/ц «Ароматы 
Перу»

1+1

ИНТЕР

ТРК
УКРАИНА

ICTV

ПЕРШИЙ

Понедельник, 10
05.40 Т/с «Коли ми вдома»
07.05, 20.55 Т/с «Скорая 
помощь»
08.10 МастерШеф (12+)
15.10 Битва экстрасенсов. 
Мужчины против женщин
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
18.55 Хата на тата (12+)

22.45 Т/с «Разлучница»
00.40 Один за всех (16+)

Вторник, 11
06.05 Т/с «Коли ми вдома»
08.10, 20.55 Т/с «Скорая 
помощь»
09.10 МастерШеф (12+)
15.10 Битва экстрасенсов. 
Мужчины против женщин
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, 12
06.20 Т/с «Коли ми вдома»
08.00, 20.55 Т/с «Скорая 
помощь»
09.00 МастерШеф (12+)
15.10 Битва экстрасенсов. 
Мужчины против женщин
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
22.45 Х/ф «Искупление»

00.40 Детектор лжи

Четверг, 13
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
08.25, 20.55 Т/с «Скорая 
помощь»
09.30 МастерШеф (12+)
15.05 Битва экстрасенсов. 
Мужчины против женщин 
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
19.00 Цієї миті рік потому 
22.45 Х/ф «Пять лет и 

один день»
00.40 Детектор лжи

Пятница, 14
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
11.05 Х/ф «Покровские 
ворота»
14.00, 18.00 Т/с Снайперша
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
19.25 Х/ф «Как отделать-
ся от парня за 10 дней»
22.45 Х/ф «Бизнес ради 
любви»
00.40 Детектор лжи

Суббота, 15
05.55, 01.15 Т/с «Коли 
ми вдома»
08.55 Блюдо чести (12+)
09.55 Х/ф «Покровские 
ворота»
12.50 Х/ф «Бизнес ради 
любви»
14.40 Т/с «Скорая по-
мощь»
18.55 Т/с «Кафе на Са-
довой»
22.50 Х/ф «Как отделать-
ся от парня за 10 дней»

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

НОВЫЙ
КАНАЛ

СТБ



№ 23 (1014) от 7 июня 2019 г.12 Попаснянский вестник ТВ  ПРОГРАММА

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

площади 20 кв.м. Причина 
устанавливается.

ОП ГУНП
Всего обращений - 106. 

Из них: кражи - 4, мошен-
ничество - 0, незаконное 
обращение с оружием - 4, 
незаконный оборот нар-
котиков - 0, телес ные по-
вреждения - 7, грабежи - 0, 

прочие - 91. 
СЕКТОР РПП ОП

Дорожно-транспорт-
ных проис шествий - 1, 
пострадавших  - 0. На-
рушений ПДД - 27, в не-
трезвом сос тоянии - 3, 
нарушений  общест венного 
поряд ка - 3.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Обращений - 106. Из них: 
ИБС - 7; гипертония - 34; 
инсульт - 3; травмы - 15; 
роды - 0.

РАГС
Зарегистрировано: бра-

ков - 1; разводов - 1; смер-
тей - 7; рождений малы-
шей - 3: Анастасия, Ева, 
Эмилия.

За неделю произошло
31 мая в с. Лоскутовка 

на подстанции насосной 
станции взорвался транс-
форматор, в результате 
пожара уничтожены мас-
ляно-накопительные воды. 
Для ликвидации пожара 
выезжали четыре пожар-

Понедельник, 10
06.00 Х/ф «Деревен-
ский детектив»
07.35, 09.20 Х/ф «Блужда-
ющие звезды. Серия 1, 2»
10.30 Х/ф «Дамское танго»
12.10 Х/ф Лебединое озеро
14.00, 22.00 Х/ф «И на кам-
нях растут деревья. Сер. 1»
15.25, 23.25 Шаг навстречу
16.55 Он пошел один. Сер. 1
18.35 «Я вас любил....»
20.15 Х/ф «Капабланка»

Вторник, 11
06.00 Х/ф «И на камнях 
растут деревья. Серия 1»
07.25 Х/ф «Шаг навстречу»
08.55, 17.00, 01.00 Х/ф 
«Он пошел один. Серия 1»
10.35 Х/ф «Я вас любил....»
12.15 Х/ф «Капабланка»
14.00, 22.00 Х/ф «И на кам-
нях растут деревья. Серия 2»
15.30, 23.30 Х/ф «Ключи 
от неба»
18.30, 02.30 Х/ф «Сенти-
ментальный роман»
20.20, 04.20 Х/ф «Первая 
встреча, последняя встреча»

Среда, 12
06.00 Х/ф «И на камнях 
растут деревья. Серия 2»
07.30 Х/ф «Ключи от неба»
09.00 Он пошел один. Сер. 2
10.30 Х/ф «Сентимен-
тальный роман»
12.20 Х/ф «Первая встре-
ча, последняя встреча»
14.00, 22.00 Х/ф «Анато-
мия любви»
15.40, 23.40 Х/ф «В 12 
часов придет босс»
17.10, 01.10 Х/ф «Рейс 
222. Серия 1»
18.30 Х/ф «Пиковая дама»

20.10, 04.10 Х/ф «День 
свадьбы придется уточнить»

Четверг, 13
07.40 Х/ф «В 12 часов 
придет босс»
09.10 Х/ф «Рейс 222. Сер. 1»
10.30 Х/ф «Пиковая дама»
12.10 Х/ф «День свадь-
бы придется уточнить»
14.00, 22.00 Х/ф Альба регия
15.45, 23.45 Х/ф «Оста-
юсь с вами»
17.00 Х/ф «Рейс 222. Сер. 2»
18.30, 02.30 «Хроника пики-
рующего бомбардировщика»

20.00, 04.00 Х/ф «При-
шельцы 3: взятие бастилии»

Пятница, 14
07.45 Х/ф «Остаюсь с вами»
09.00 Х/ф «Рейс 222. Сер. 2»
10.30 Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбардировщика»
12.00 Х/ф «Пришельцы 
3: взятие бастилии»
14.00, 22.00 Х/ф «Даки»
15.50, 23.50 Х/ф Фантазеры
17.05, 01.05 Х/ф «Рок-н-
ролл для принцесс. Серия 1»
18.30 «Воробей на льду»
20.00, 04.00 Х/ф «Жмурки»

Суббота, 15
06.00 Х/ф «Даки»
07.50 Х/ф «Фантазеры»
09.05 Х/ф «Рок-н-ролл 
для принцесс. Серия 1»
10.30 Х/ф Воробей на льду
12.00 Х/ф «Жмурки»
14.00, 22.00 Х/ф «Хра-
брый портняжка»
15.40, 23.40 Х/ф «Тайна 
железной двери»
17.05, 01.05 Х/ф «Рок-н-
ролл для принцесс. Се-
рия 2»
18.35 «Заложники страха»
20.05 «Фанфан-тюльпан»

Воскресенье, 16
07.40 Х/ф «Тайна же-
лезной двери»
09.05 Х/ф «Рок-н-ролл 
для принцесс. Серия 2»
10.35 Х/ф Заложники страха
12.05 «Фанфан-тюльпан»
14.00 Рождественские при-
ключения непутевого ангела
15.45, 23.45 Х/ф «Там, на 
неведомых дорожках....»
17.05, 01.05 Х/ф «Эки-
паж машины боевой»
18.25, 02.25 Х/ф Черемушки
20.05, 04.05 Х/ф «Двад-
цать дней без войны»

Понедельник, 10
07.50 «Неизв. версия. Иван 
Васильевич меняет профессию»
10.00 «Константин Ме-
ладзе. Серый кардинал»
11.40 «Ожидая груз на 
рейде Фучжоу возле Пагоды»
14.00 Охранник для дочери
16.00 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони»
17.25 Х/ф Ко мне, Мухтар!
19.00 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса»
21.00, 01.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»
23.00 Внимание, черепаха!

Вторник, 11
07.50 «Неизвестная вер-

сия. Берегись автомобиля
10.55 «Моя правда»
11.45 Х/ф «Лесная песня»
13.35 Х/ф «Синг-Синг»
15.45 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки»
17.00 Х/ф «Заклятие 
Долины Змей»
19.00 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса»
21.00, 01.45 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Сказка о по-
терянном времени»

Среда, 12
07.50, 12.10 «Моя правда»
10.10, 00.25 «Воспоминания»
11.20 «София Ротару: 
секреты ее успеха»
13.00 И мир меня не поймал
13.55 Х/ф «Туз»
15.45 «Ко мне, Мухтар!»
17.10 Х/ф «Возвраще-

ние «Святого Луки»
19.00 Т/с «Возвраще-
ние Шерлока Холмса»
21.00, 01.45 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Семь нянек»

Четверг, 13
07.50, 11.25 «Моя прав-
да»
09.30 «Воспоминания»
10.35 «Анатомия голо-
са. Джамала»
12.15 Х/ф «Шум ветра»
13.55 Х/ф «Призрак 
замка Моррисвиль»
15.40 Х/ф «Тревожное 
воскресенье»
17.10 Х/ф «Черный принц»
19.00 Т/с «Возвраще-
ние Шерлока Холмса»
21.00 Пуаро Агаты Кристи
23.00 Х/ф «Сдается 
квартира с ребенком»

Пятница, 14
07.50, 11.40 «Моя правда»
09.55 «Воспоминания»
10.50 «Квитка. Голос в 
единственном экземпляре»
12.30 Х/ф «Венчание 
со смертью»
13.55 Х/ф «Северино»
15.25 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки»
17.15 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина»
19.00 Т/с «Возвраще-
ние Шерлока Холмса»
21.00 Пуаро Агаты Кристи
23.00 Полоса препятствий

Суббота, 15
08.00 «Лайма - на ла-
тышском «счастье»
10.35 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Операция «Ы»
11.25 Х/ф «Сокровища 
древнего храма»

14.00 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска»
15.30 Х/ф Опасные друзья
17.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
21.00 Х/ф «Раз на раз 
не приходится»
22.20 Черный треугольник

Воскресенье, 16
07.50 «Константин Ме-
ладзе. Серый кардинал»
09.30 «Моя правда»
11.05 Х/ф «Северино»
12.35 Х/ф «Ульзана»
14.25 Х/ф «Ключи от неба»
15.55 Х/ф Крепкий орешек
17.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
21.00 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи»
22.45 Х/ф «Тайна «Чер-
ных дроздов»
00.35 «Загадка Эндхауза»

Понедельник, 10
06.50 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу»
08.35 «Тайны крими-
нального мира»
09.10 Х/ф «Право на 
выстрел»
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, 11
07.00 Х/ф «Венчание 
со смертью»
09.00 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова»
10.45, 19.30 Т/с «Читаю-
щий мысли»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»
17.15 «Легенды уголов-
ного розыска»

18.20 «Будьте здоровы»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

Среда, 12
07.00 Х/ф «Абитуриентка»
09.00 Х/ф «Презумп-
ция невиновности»
10.45, 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, 13
07.00 Х/ф «Фарт»
09.00 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
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, 14
06.00 Х/ф «Богдан-Зи-
новий Хмельницкий»
09.00 Х/ф «Страх высоты»
10.45, 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 Х/ф «Способ 
убийства»
01.00 «Болезни-убийцы»

Суббота, 15
07.25 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама»
09.05 Х/ф «Золотая мина»
11.45 Т/с «Спецотряд 
«Кобра 11»
15.40 «Тайны крими-
нального мира»
16.50 «Правда жизни»
18.00 «Переломные 80-е»
19.30 Х/ф Кубанские казаки
21.40 Х/ф «Мушкетер»
23.40 Х/ф «Апокалип-
сис: Откровение Иоанна 
Богослова»
01.35 «Святые и пра-
ведники ХХ века»

Воскресенье, 16
05.45 Х/ф «Миллионы 
Ферфакса»
07.20 «Страх в твоем 
доме»
10.50 Х/ф «Кубанские 
казаки»
12.55 Х/ф «Баламут»
14.40 Х/ф «Гудди»
17.00 Х/ф «Мушкетер»
19.00 Х/ф «Зимняя 
вишня»
20.50 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо»
00.25 Х/ф «Киллер 
Кали»
02.10 «Речовий доказ»

ENTER-
ФИЛЬМ

Понедельник, 10
06.00 Полезные подсказки
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, 11
06.00 Полезные подсказки
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, 12
06.00 Полезные подсказки
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»

Четверг, 13
06.00 Полезные подсказки
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»

Пятница, 14
06.00 Полезные подсказки
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»

Суббота, 15
06.00 Полезные подсказки
07.00, 11.00, 01.00 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10 Клиника
14.00 Т/с «Любовь Мерьем»
14.45, 22.30 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»

Воскресенье, 16
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 «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, 10
06.00 М/ф
08.00 «Месть природы»
10.05, 18.15 «Спецкор»
10.40, 18.50 «ДжеДАИ»
11.15, 19.25 Т/с «Мен-
товские войны. Харь-
ков»
15.00 Х/ф «Стрелок»
16.45 Х/ф «Защитник»
21.25 Т/с «Касл»
22.55 Х/ф «Я пришел с 
миром»
00.40 «Облом.UA.»

Вторник, 11
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Уличное пра-
восудие»
09.45, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерян-
ный мир»
14.00 Х/ф «Прише-
лец»
15.45 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась»
19.25 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»
21.25 Т/с «Касл-2»
22.55 Т/с «Касл»
00.40 «Облом.UA.»

Среда, 12
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Бессмерт-
ный»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «Дже-
ДАИ»
10.55, 17.20 «Затерян-
ный мир»
13.50 Х/ф «Следо-
пыт»
15.45 Х/ф «Хрусталь-
ные черепа»
19.25 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»
21.30 Т/с «Касл-2»
00.45 «Облом.UA.»

Четверг, 13
06.00 М/ф
08.00, 00.45 Т/с «Бес-
смертный»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 « З а т е р я н н ы й 
мир»
13.50 Х/ф «Охотник на 
крокодилов: Схватка»
15.25 Х/ф «Тайна 
майа»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»
21.30 Т/с «Касл-2»
01.25 «Облом.UA.»

Пятница, 14
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Бессмертный»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.55 «Месть природы»
14.10 Х/ф Во имя Бен-
Хура
15.55, 23.00 Х/ф «Ино-
планетное пристанище»
17.15 Затерянный мир
19.25 Х/ф «Харлей Дэвид-
сон и ковбой Мальборо»
21.15 Х/ф «Баллисти-
ка: Экс против Сивер»
00.20 «Облом.UA.»

Суббота, 15
06.00 М/ф
08.00 «Угон по-нашему»
09.00 «Затерянный мир»
13.00 Х/ф «Тайна 
майа»
14.50 Х/ф «Секрет тату-
ированной мумии»
16.45 Х/ф «Во имя Бен-
Хура»
18.20 Х/ф «Следопыт»
20.15 Х/ф «Геркулес»
22.05 Х/ф «Возвраще-
ние Геркулеса»
23.55 Х/ф «Двойные 
неприятности»
01.25 «Облом.UA.»

Воскресенье, 16
06.00 М/ф
08.00 «Он, она и телеви-
зор-2»
13.45 Х/ф «Двойные 
неприятности»
15.15 Х/ф «Баллисти-
ка: Экс против Сивер»
17.00 Х/ф «Харлей Дэвид-
сон и ковбой Мальборо»
18.50 Х/ф «Гонщик»
21.00 Х/ф «211»
22.40 Х/ф «Проект Е. 
1337: Альфа»
23.55 «Он, она и телеви-
зор-3»
03.55 «Облом.UA.»

2+2

НАШЕ КИНО

ных части и штаб Главного 
управления. Спасено мате-
риальных ценностей на 70 
млн грн. Причина пожара 
устанавливается. 31 мая 
в Северодонецке, ул. Про-
мышленная в дачном ко-
оперативе горел мусор но 

Реклама

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

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФОТОГРАФИИ
АЛЕКСЕЙ ждет вас ежедневно, кроме воскресенья,

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

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

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

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

НЕ гадаю. НЕ лечу. НЕ ворожу. С
в.

 Ф
№

 0
13

53
3

Понедельник, 10
06.10 Півн. Македонія - 
Польща. Відбір до ЄВРО-2020
08.10 Данія - Ірландія. 
Відбір до ЄВРО-2020
13.25 Огляд 2-го ігрового 
дня. Відбір до ЄВРО-2020
16.05 Україна - Сербія. 
Відбір до ЄВРО-2020
17.50 Відбір до ЄВРО-
2020. Огляд туру
18.45 Матч за 3-є місце. 
Ліга Націй УЄФА
20.30, 22.30 «Головна ко-
манда»
21.40 LIVE. Україна - 
Люксембург. Відбір до 
ЄВРО-2020
00.30 Огляд 1-го ігрового 
дня. Відбір до ЄВРО-2020
02.35 Ісландія - Албанія. 
Відбір до ЄВРО-2020

Вторник, 11
06.10 Сербія - Литва. 
Відбір до ЄВРО-2020
07.55, 14.15, 05.10 Огляд 
1-го ігрового дня. Відбір до 
ЄВРО-2020
11.35 Україна - Люксем-
бург. Відбір до ЄВРО-2020
16.05 Огляд матчу «За 
3-тє місце». Ліга Націй УЄФА
16.50 LIVE. Казахстан 
- Сан-Марино. Відбір до 
ЄВРО-2020
18.55 Іспанія - Швеція. 
Відбір до ЄВРО-2020
21.35 LIVE. Бельгія 
- Шотландія. Відбір до 
ЄВРО-2020
23.40 Німеччина - Естонія. 
Відбір до ЄВРО-2020
01.30 Андорра - 
Франція. Відбір до ЄВРО-
2020
03.20 Польща - Ізраїль. 
Відбір до ЄВРО-2020

Среда, 12
06.00 Бельгія - 
Шотландія. Відбір до 
ЄВРО-2020
10.25 Іспанія - Швеція. 
Відбір до ЄВРО-2020
13.00 Азербайждан - 
Словаччина. Відбір до 
ЄВРО-2020
14.45 Відбір до ЄВРО-
2020. Огляд туру
17.15 Україна - Люксем-
бург. Відбір до ЄВРО-2020
19.55 Фінал. Ліга Націй 
УЄФА
22.05 Огляд 1-го ігрового 
дня. Відбір до ЄВРО-2020
01.15, 03.40 «Євровідбір 
2020. Матч-центр»
01.55 Італія - Боснія і 
Герцеговина. Відбір до 
ЄВРО-2020
04.10 Німеччина - 
Естонія. Відбір до ЄВРО-
2020

Четверг, 13
06.10 Казахстан - Сан-
Марино. Відбір до ЄВРО-2020
08.10 Андорра - Франція. 
Відбір до ЄВРО-2020
10.20 Матч за 3-є місце. 
Ліга Націй УЄФА
12.10 Сербія - Литва. 
Відбір до ЄВРО-2020
13.55 Польща - Ізраїль. 
Відбір до ЄВРО-2020
19.00 Хорватія - Вельс. 
Відбір до ЄВРО-2020
20.45 Іспанія - Швеція. 
Відбір до ЄВРО-2020
22.50 Огляд 1-го ігрового 
дня. Відбір до ЄВРО-2020
01.05 Туреччина - Франція. 
Відбір до ЄВРО-2020
03.50 Азербайждан - 
Словаччина. Відбір до 
ЄВРО-2020
05.40 Огляд матчу 
«Німеччина - Естонія». 
Відбір до ЄВРО-2020

Пятница, 14
06.10 Німеччина - 
Естонія. Відбір до ЄВРО-
2020
08.10 Італія - Боснія і 
Герцеговина. Відбір до 
ЄВРО-2020
10.20 Бельгія - 
Шотландія. Відбір до 
ЄВРО-2020
12.10 Андорра - Франція. 
Відбір до ЄВРО-2020
13.55 Матч за 3-є місце. 
Ліга Націй УЄФА
16.00 Греція - Італія. 
Відбір до ЄВРО-2020
18.00 Сербія - Литва. 
Відбір до ЄВРО-2020
20.40 Польща - Ізраїль. 
Відбір до ЄВРО-2020
01.05 Іспанія - Швеція. 
Відбір до ЄВРО-2020
03.50 Білорусь - 
Німеччина. Відбір до 
ЄВРО-2020

Суббота, 15
06.10 Азербайждан - 
Словаччина. Відбір до 
ЄВРО-2020
08.10 Казахстан - Сан-
Марино. Відбір до ЄВРО-2020
10.20 Німеччина - Естонія. 
Відбір до ЄВРО-2020
12.10, 22.30 Огляд 1-го 
ігрового дня. Відбір до 
ЄВРО-2020
13.55 Бельгія - 
Шотландія. Відбір до 
ЄВРО-2020
15.40 Огляд матчу 
«Фінал». Ліга Націй УЄФА
16.50 Андорра - Франція. 
Відбір до ЄВРО-2020
18.35 Фінал. Ліга Націй УЄФА
20.40 Україна - Люксем-
бург. Відбір до ЄВРО-2020
00.35 Півн. Македонія - 
Польща. Відбір до ЄВРО-2020
04.10 Сербія - Литва. 
Відбір до ЄВРО-2020

Воскресенье, 16
06.10 Білорусь - 
Німеччина. Відбір до 
ЄВРО-2020
08.10 Іспанія - Швеція. 
Відбір до ЄВРО-2020
10.00 Огляд матчу 
«Фінал». Ліга Націй УЄФА
10.20 Польща - Ізраїль. 
Відбір до ЄВРО-2020
13.55 Німеччина - Естонія. 
Відбір до ЄВРО-2020
16.00 Італія - Боснія і 
Герцеговина. Відбір до 
ЄВРО-2020
19.55 Бельгія - 
Шотландія. Відбір до 
ЄВРО-2020
22.40 Андорра - Франція. 
Відбір до ЄВРО-2020
00.40 Азербайждан - 
Словаччина. Відбір до 
ЄВРО-2020
04.10 Греція - Італія. 
Відбір до ЄВРО-2020

ФУТБОЛ 1
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ОВЕН  Овнам рекомендуется ко всем делам подхо-
дить серьезно и основательно. Очень важно проявить в 
решении задач терпение и трудолюбие. Чтобы не было 
разногласий и ссор, постарайтесь предупредить своего 
партнера заранее о том, что вам придется много време-
ни уделить работе. На выходных вас ждет суета и се-
мейные дискуссии.

ТЕЛЕЦ  Пришло время отдохнуть и восстановить 
силы. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без нужды, 
в начале этой недели возможны потери и странные 
ошибки. Постарайтесь внимательно присмотреться к 
собственному окружению, не совершайте поступки, 
которыми можете спровоцировать недоброжелателей.

БЛИЗНЕЦЫ  Вам предстоит искать пути к взаимо-
пониманию в партнерских отношениях. В середине не-
дели вам лучше не переутомляться, постарайтесь эко-
номно расходовать силы. На выходных у вас усилится 
потребность в творческом самовыражении. 

РАК  Если в последнее время вы испытывали труд-
ности во взаимоотношениях, то сейчас самое время 
для того, чтобы наладить и решить все проблемы. Дела 
будут продвигаться не так быстро, как хотелось бы, ре-
комендуется проявить дисциплинированность и ответ-
ственность для более быстрого завершения начатого.

ЛЕВ  На этой неделе вероятны проблемы на работе, 
конфликты в коллективе. Постарайтесь сдерживать свои 
эмоции и равномерно распределять нагрузку. Не взвали-
вайте на себя большой объем работы, и, по возможности, 
не давайте обещаний, вам их тяжело будет выполнить. В 
семейной жизни придется искать компромисс.

ДЕВА  Возможно поступление предложений, суля-
щих выгоду. Обсудите их с теми, на кого можно по-
ложиться и доверять, после этого смело принимайте 
решения. Постарайтесь внимательно отнестись к мело-
чам. В конце недели наступит благоприятное время для 
начала любого важного дела. 

ВЕСЫ На этой неделе вам предоставится возмож-
ность проявить свои знания и изобретательность. В 
начале недели составьте список дел, это позволит не 
тратить время впустую. Для тех, кто и так доволен по-
ложением дел, это время может быть связано с темой 
отдыха, поездок. 

СКОРПИОН  У Вас появится шанс максимально 
полно использовать свои возможности для завершения 
многих важных и ответственных дел. Именно в это вре-
мя вам удастся соединить идеи с практикой, а мечты 
воплотить в реальность. Сейчас для вас особо важно 
партнерство в деловой и личной сферах. 

СТРЕЛЕЦ  Неделя благоприятствует активной интел-
лектуальной и творческой деятельности. В это время вы 
с легкостью будете выполнять любые дела, за которые бы 
не взялись. Если у вас есть дети, в ближайший период  вы 
сможете решить некоторое проблемы, связанные с ними, 
которые долгое время не могли разрешиться.

КОЗЕРОГ  В этот период Козероги будут очень чув-
ствительны и восприимчивы. Постарайтесь не прини-
мать близко к сердцу все. Сосредоточьтесь на работе, на 
решении важных задач. В благодарность за проделанные 
дела побалуйте себя приятными подарками, пройдитесь 
по магазинам, купите то, о чем давно мечтали.

ВОДОЛЕЙ  Водолеям рекомендуется воздержаться  
от длительного пребывания на жаре. Тем, кто состоит 
в браке, нужно постараться не игнорировать просьбы 
партнера, чтобы избежать конфликтных ситуаций. На 
выходных может состояться встреча с дальним род-
ственником или старым другом, с которым вы отлично 
проведете время.

РЫБЫ  Не конфликтуйте и держите себя в руках –  
вспышки гнева способны испортить вашу репутацию. 
Не исключены ссоры и конфликтные ситуации как на 
работе, так и в кругу близких, но сила воли не поме-
шает Рыбам добиться поставленной цели. Помните, 
период  конфликтов скоро закончится, все уладится.

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

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

с 10.06. по  16.06.

Узнай себя и получи приз

Надежность прогноза погоды более 3-х суток снижается

ПТ, 
7

Прогноз 
погоды

+30
+20

+31
+19

+32
+21

облачность/ 
осадки
t ̊С, днем
t ̊С, ночью
ветер, 
м/с

СБ, 
8

ВС,
9

ПН,
10

ВТ,
11

СР,
12

ЧТ,
13

+29
+16

+31
+18

+32
+20

+34
+21

5 5 54544

Лунный календарь стрижек 
ПН, 10 Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Стриж-

ка поспособствует улучшению интуитивного восприятия, а окра-
шивание повысит вашу притягательность.

ВТ, 11 Стрижка благоприятна - это поможет избежать проблем со здо-
ровьем. Стрижка при растущей луне благоприятно влияет на 
рост волос. Окраска поможет избавиться от негативных эмоций. 

СР, 12 Неблагоприятный день для стрижки, окрашивание возможно.

ЧТ, 13 Неблагоприятный день для стрижки - это отрицательно может 
отразиться на вашем самочувствии, может привлечь проблемы 
со здоровьем. Окрашивание возможно.

ПТ, 14 Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Такие 
процедуры несут сегодня энергию денег. 

СБ, 15 Стрижка благоприятно скажется на вашем здоровье, улучшит 
интуицию и поспособствует решению финансовых проблем. Не 
рекомендуется окрашивать волосы в 13 лунный день.

ВС, 16 День неблагоприятен для стрижки - это может отрицательно ска-
заться на эмоциональном состоянии. Окрашивание возможно.

с 10.06 по 16.06

*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. 

 10   11  12  13  14   15  16

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 10.06 по 16.06

Старый учит молодого и 
говорит:

— Боренька, я тебя про-
шу, никогда не женись на 
красивой!

— Почему?
— Потому что красивая 

может всегда тебя бросить. 
Так что женись на некра-
сивой.

— Подождите… Так и 
некрасивая может меня 
бросить.

— Та ну и фиг с ней.

— Что у вас за ресторан? 
Трюфелей нет, рыбы нет, 
устриц нет. Принесите мне 
мое пальто. 

— К сожалению, Вашего 
пальто тоже нет.

Реклама слабительного: 
«Наше новое лекарство 
действует мягко и нежно, 
даже не нарушая сна!»

— Папа, а когда я выра-
сту, я стану космонавтом?

— Да, сынок, если успе-
ешь в магазин за хлебом, 
беги как ракета!

— Значит, ты научил 
свою жену играть в покер?

— Да, ты знаешь, это 
была блестящая идея. В 
прошлую субботу я вы-
играл у нее почти полови-
ну своей зарплаты.

В одной компании:
— Здравствуйте, я на со-

беседование. 
— Здравствуйте, вы на 

собеседование? 
— Я всегда думаю на 

один ход вперёд.
— Какие ваши сильные 

стороны? 

Иван! А вот, если ты 
пол-литра выпьешь, смо-
жешь работать? 

— Конечно, смогу. 
— А литр?
— Смогу!
— Ну, а три бутылки? 
— Работать не смогу. Но 

руководить - пожалуйста.

Сварливая хозяйка уво-
лила прислугу. Когда слу-
жанка уже уходила, она 
кинула три монеты соба-
ке. 

– Что это значит? – за-
кричала хозяйка. 

– Не беспокойтесь, ма-
дам, она их заслужила. 
За те три месяца, что я у 
вас работала, она всегда 
вылизывала тарелки на-
чисто.

— Скажите честно, 
доктоp, эти ваши лечеб-
ные тpавы пpиносят хоть 
какую-нибудь пользу? 

— А как же! Hедавно я 
купил сыну дачу, а дочке 
достpаиваю дом...

Ходил с девочкой в один 
садик в одну группу, в 
школе в один класс, в кол-
ледже в одной группе...    
в Фейсбуке смотрю — ей 
27 лет, а мне 38 ... 

Нежный тирамису 
с творогом 
и клубникой

Ингредиенты:
• 500 г творога 
• 300 г клубники 
• 50 г шоколада черного горького 
• 2 банана 
• 1/2 стакана молоко холодного 
• 2 ст. л. кофе крепкого 

Приготовление:  Очищенные бананы и клубнику на-
резать, оставить несколько ягод для украшения. С по-
мощью миксера взбить нежирный творог с холодным 
молоком в кремообразную массу, влить две столовые 
ложки заваренного кофе.

Выложить треть бананов на дно салатницы с плоским 
дном, затем – слой клубники, тертый темный шоколад, 
творожную массу. Слои повторить еще два раза, в том 
же порядке, сверху должен быть творог и тертый шо-
колад. Украсить оставленными ягодами клубники, по-
ставить тирамису с творогом в холод на четыре часа, 
можно на ночь.

Болгарский суп «Таратор» 
с грецкими орехами

Ингредиенты:
• 400 г кефира 
• 100 г воды 
• 5-6 грецких орехов 
• 2 свежих огурца 
• 2 зубчика чеснока 
• 1 пучок зелени 
• соль, перец - по вкусу

Приготовление:  Вымыть 
и натереть свежие огурцы, очистить, измельчить чес-
нок. Мелко порубить вымытый и обсушенный укроп. 
Все ингредиенты выложить в тарелку, посолить и по-
перчить. Грецкие орехи почистить и потолочь, чтобы 
получились кусочки средней величины. Залить смесью 
кефира и воды, посыпать орехами. При подаче украсить 
суп зеленью.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из прошлого номера

По горизонтали: Жом. Овал. Либерал. Перл. Айва. 
Гад. Маркиза. Чум. Кукша. Плод. Баян. Ель. Пан. Опт. 
Кир. Оша. Да. Дакар.

По вертикали: Эмир. Фора. Халва. Олеша. «Вайгач». 
Блик. Адам. Рок. Ива. Угол. Ушба. Шея. Леток. Дьюар. 
Анка. Норд. Ша.

По горизонтали: 7. Профессиональный хоровой 
коллектив. 10. Внешнее приличие, подобающая об-
становка. 11. Посыльный. 12. Английский писатель, 
автор «Книги джунглей». 13. Пленка на металле, об-
разующаяся при термообработке. 14. Устройство для 
управления самолетом. 15. Хозяин луженой глотки. 
17. Рыба-ползун. 19. Склад для хранения грузов. 23. 
Алгебраическая .... 24. Мужское имя арабского про-
исхождения, в переводе с арабского означает «слуга 

Бога». 25. Дикорастущий лук, по вкусу напоминаю-
щий чеснок. 26. Земля в Германии. 30. Благород-
ный рыцарь Вальтера Скотта. 32. Родственник. 35. 
Музыкальный интервал. 37. Место, где выращивают 
молодые растения. 38. Новелла Проспера Мериме. 
39. Скопление гноя в органах или тканях. 40. Вну-
тренности. 41. Домашняя, непритязательная, не-
сколько небрежная одежда. 42. Древесный спирт.

По вертикали: 1. Памятник, сооружение в виде 
суживающегося кверху столба. 2. Медицинская про-
цедура по снятию мышечных спазмов. 3. Город на 
юго-западе Финляндии. 4. Рекламный лозунг. 5. Кра-
сота, благообразие, великолепие. 6. Человек, нару-
шающий общественный порядок. 8. Пила по дереву 
или металлу. 9. Вид групповых практических занятий 
в высшем учебном заведении. 16. Ослабление сил. 
18. Увеличение объема твердого тела вследствие 
поглощения им жидкости или пара. 19. Полевой го-
рох. 20. Часть рыцарского шлема. 21. Двухсложная 
стихотворная стопа с ударением на первом слоге. 
22. Страна в Африке. 27. Самохвал, фанфарон. 28. 
Морской порт на побережье Берингова моря. 29. Ак-
тер, исполняющий главные роли. 31. Звуки, издава-
емые кузнечиком. 33. Режиссер фильма «Кин-дза-
дза!». 34. Вещество из микроскопических грибков, 
вызывающее брожение. 35. Устройство ввода в ком-
пьютер графических изображений. 36. ...-одиночка.

в в в в в в
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Продажа или обмен
Покупка
Сдам
Сниму

Укажите рубрику
Ищу работу 
Знакомства
Животные
Разное

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

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

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

Бесплатные объявления - объ-
явления от физических лиц, не 
связанные с предпринимательской 
или коммерческой деятельностью, 
принимаются на талонах, а также 
в виде SMS-сообщения, которое 
можно отправить в редакцию по 
тел. 098-31-34-228, (стоимость 
- согласно тарифу вашего опера-
тора). Объявления, связанные 
с предпринимательской или 
коммерческой деятельностью, 
являются рекламой и размещают-
ся в соответствии с прайс-листом 
редакции. Редакция гарантирует 
в ближайшем номере публикацию 
только платных объявлений, бес-
платные публикуются в порядке 
очереди. Редакция может вносить 
правки в текст объявления, не ме-
няя его смысла.Ку
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10 июня, понедельник 
— Евтихий Тихий. Ники-
та Гусятник. Полудницы. 
В этот день беременных 
посылали в поле — что-
бы крепость у колоса обрести. Примечали: если этот 
день тихий — жди хорошего урожая. Если дождь на-
чинается крупными каплями, то он скоро перестанет. 
Ящерицы выползли погреться на солнце в изобилии 
— к дождю с ветром.

11 июня, вторник — Феодосия Колосяница. Колос 
цветет, наливается - хлеб колосится. На Феодосию на-
чинает рожь колоситься и идут первые белые - коло-
совики. «Колосится рожь — много грибов найдешь, 
а если зной июнь — на колосовики плюнь». Туман 
стелется утром по воде — к хорошей погоде. Пчелы 
сильно летят к своим ульям — ожидай дождя. Ветер 
дует вслед за дождем — к затяжному ненастью. 

12 июня, среда — Исакиев день. Исаакий - Змеевик. 
По народной примете, в этот день змеи выползали из 
своих зимних нор. Они идут поездом на свои свадьбы 
и каждому встречному готовы мстить без милосердия. 
По лесу и лугу советовали ходить очень осторожно. 
Шмели более обыкновенного беспокойны — к дож-
дю. Шиповник обильно цветет — к суровой зиме. 

13 июня, четверг — Еремей Распрягальник. С по-
севом покончено. Кукушка кукует — хорошая пого-
да будет. Зацветает малина. Сильная роса - к ясному 
дню. Нет росы вечером - жди на другой день дождя. 
Пауки работают — погода меняется. Чем обильнее 
роса, тем жарче днем будет. 

14 июня, пятница — Устин и Харитон. Устин, 
Брусничные Губы. Красное утро на Устина - красный 
налив ржи. Пасмурное утро на Устина - к урожаю 
яровых. Советовали следить за погодой и примечать, 
откуда ветер дует. Если ветер с северо-запада - погода 
ухудшится («к дождю-ненастью»), ветер с востока - к 
поветрию, то есть к болезням. В этот день запреща-
лось городить огород, иначе случится пожар. Говори-
ли: «На Устина не городи тына». 

15 июня, суббота — Никифор. Вьюн зеленый. Из 
цветка - вьюнка сплетали девушки венки - на счастье, 
на суженых своих. Мыслями светлыми плели свое 
будущее. Конец хороводам, закос покосов, начинают 
печь караваи. Туман исчезает после восхода солнца 
— к хорошей погоде. Северный ветер разгонит любой 
дождь. Дневной дождь к ночи часто утихает. 

16 июня, воскресенье — Лукьян Ветряк, Ветреник. 
На Лукьяна, в канун Митрофана (17 июня), не ложись 
спать рано, а приглядывайся, откуда ветер дует. Ветер 
юговой - урожай яровой, северо-западный - к сырому 
лету, восточный - к болезням (пригонит заразные бо-
лезни). Ветер с восхода - к поветрию. Весь день идет 
дождь - к урожаю грибов. 

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

РОЗКЛАД РУХУ
 приміських поїздів на 4.06.2019р.

по вокзалу ст. Попасна
Прибуття дизель- поїздів на вокзал Попасна

№ 
поїзда

Сполучення Відправлення 
з початкової 

станції

Прибуття 
ст. Попасна

6439 Сватове-Попасна
Лисичанськ  2-18

0-11 3-40

6441 Сватове-Попасна 
Лисичанськ  7-08

5-00 8-30

6501 Сіверськ-Попасна 
Окрім суботи

6-40 8-20

6443 Сватове-Попасна
 Лисичанськ 11-50

9-40 13-10

6329 Куп`янськ-Попасна 
Сватове 13-10 
Лисичанськ 15-18

8-54 16-40

6503 Сіверськ-Попасна 
Окрім суботи

15-40 17-20

6447 Сватове – Попасна 
Лисичанськ 19-47

17-40 21-10

Відправлення дизель- поїздів з вокзалу ст. Попасна

№ 
поїзда

Сполучення Відправлення 
ст. Попасна

Прибуття 
кінцевий 

пункт

6440 Попасна – Сватове
 Лисичанськ 5-22

4-00 7-30 

6502 Попасна- Сіверськ 
Окрім суботи

3-44 5-24

6442 Попасна – Сватове 
Лисичанськ 10-02

8-40 12-10

6504 Попасна- Сіверськ 
Окрім суботи

13-00 14-40

6444 Попасна- Сватове
Лисичанськ 14-52

13-30 17-30

6332 Попасна-Сватове
Лисичанськ 19-12

17-50 21-20

6448 Попасна-Сватове 
Лисичанськ  23-12 

21-50 01-30

Шановні читачі!
В розкладі руху поїздів, опублікованому в газеті № 

22 від 31 травня, була допущена неточність. При-
носимо свої вибачення. До вашої уваги правильний 
розклад руху поїздів.

Реалізація Попаснянським відділом 
прокуратури функцій спеціально уповнова-
женого суб’єкта у сфері протидії корупції

Попаснянським відділом Лисичанської місцевої прокуратури як 
спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції 
відповідно до положень статті 1 Закону України «Про запобігання 
корупції» (далі Закон) здійснюється систематичний аналіз ста-
ну законності у сфері запобігання корупції з метою недопущення 
корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень у публічній 
і приватній сферах суспільних відносин.

До компетенції прокуратури у сфері протидії корупції розділом 
XI Закону віднесено вжиття заходів щодо притягнення у встанов-
леному законом порядку осіб до відповідальності за корупційні та 
пов’язані з корупцією правопорушення, усунення наслідків таких 
діянь, ініціювання проведення службового розслідування з метою 
встановлення причин і умов, що їм сприяли.

У квітні 2019 року Попаснянським районним судом до 
адміністративної відповідальності за неподання декларацій особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого само-
врядування за 2016-2017 роки притягнуто 2 працівника вугільної 
промисловості. За рішеннями суду Попаснянським відділом 
Лисичанської місцевої прокуратури до підприємств спрямовано  
2 подання,  за результатом розгляду яких проведені службові 
розслідування, прийняті відповідні заходи щодо усунення наслідків 
та попередження вчинення правопорушень.

Також поза прокурорським наглядом не залишається недопущення  
корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень особами , 
які залучені до здійснення правосуддя та які знаходяться на вибор-
них посадах в органах місцевого самоврядування.

Так, у травні 2019 року рішенням Попаснянського районного суду 
притягнуто до адміністративної відповідальності посадову осо-
бу місцевого органу виконавчої влади, яка у 2017 році виконуючи 
обов’язки присяжного Попасняннського районного суду не подала 
декларацію за відповідний період.

 Окрім  зазначеного, у цьому ж місяці рішенням Попаснянського 
районного суду притягнуто до адміністративної відповідальності  
посадову особу державного підприємства поштового зв’язку, яка у 
2016 році виконуючи обов’язки депутата селищної ради не подала 
декларацію за відповідний період.

К. ГРІДІН, прокурор Попаснянського відділу
Лисичанської місцевої прокуратури     

Шановні мешканці м. Попасна 
та Попаснянського району!

Попаснянський ВП ГУНП в Луганській області повідомляє 
населення Попаснянського району про те, що з метою 
протидії незаконному розповсюдженню вогнепальної зброї, 
боєприпасів, вибухових матеріалів, профілактики злочинів, 
пов`язаних з їх використанням, на території Луганської 
області здійснюються профілактичні заходи під умовною 
назвою « Зброя, вибухівка».            

Попаснянський відділ поліції інформує громадян, що 
згідно до ч.3 ст. 263 КК України, особа яка добровільно 
здала зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та підривні 
пристрої, звільняється від кримінальної відповідальності.

Особам, які мають не зареєстровану мисливську зброю, 
необхідно звернутись до відділу поліції для постановки на 
облік згідно закону. 

Звертатись до чергової частини Попаснянського відділу 
поліції
(06474 2-82-77) або до дозвільної системи (06474 2-02-85).

УКРАЇНА
ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ
СТО П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
24 травня 2019 р.           м. Попасна          № 105/14

Про затвердження Кодексу етичної поведінки працівників 
комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій, 
що перебувають у комунальній власності територіальної 
громади                              м. Попасна

З метою зміцнення довіри громадян до комунальних підприємств, 
установ та організацій, забезпечення їх ефективної діяльності та 
уніфікації вимог до працівників, враховуючи пропозиції робочої гру-
пи з питань розробки проектів кодексів етичної поведінки, відповідно 
до п.16 Плану заходів щодо запобігання проявам корупції на 2019 
рік, затвердженого розпорядженням міського голови від 24.12.2018 
№ 332/1, Закону України «Про забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків», Закону України «Про запобігання корупції», 
керуючись ст. ст. 25, ч. 1 ст. 59, ст. 73 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Попаснянська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Кодекс етичної поведінки працівників комуналь-

них підприємств, установ (закладів) та організацій, що перебува-
ють у комунальній власності територіальної громади м. Попасна 
(додається).

2. Юридичному відділу виконавчого комітету міської ради 
оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на 
офіційному веб-сайті міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань законності, регламенту, депутатської 
діяльності, етики, освіти, культури, спорту, соціальної політики та 
охорони здоров’я.

Міський голова                              Ю.І. ОНИЩЕНКО
З додатками до даного рішення можна ознайомитися на 

офіційному сайті Попаснянської міської ради  http://popasn-gorsovet.
gov.ua  у розділі Нормативні документи- Рішення міської ради

УВАГА!
ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

на службу до Національної поліції України 
на посади помічників чергових та інструктора 
з особистої безпеки Попаснянського відділу 
поліції ГУНП в Луганській області та інших 
відділів поліції ГУНП в Луганській області

Прийом заяв - анкет на участь в конкурсі розпочинається з 
05.06.2019, завершується 27.06.2019. Заповнити анкету на участь 
у конкурсі можна на сайті https://nabir.np.gov.ua (перейти за поси-
ланням, обрати Луганську область, обрати конкурс № 2628 або 
2629.

Етапи конкурсу  будуть проходити в м. Сєвєродонецьк, а саме:
1.Комп’ютерне тестування.
2.Військово-лікарська комісія та психологічне тестування.
3.Перевірка рівня фізичної підготовленості
4.Співбесіда з поліцейською комісією та інше
Довідкову інформацію можна отримати в Попаснянсь-

кому відділі поліції за телефоном 2-19-02 або 066-072-43-95; 
0953399833 в робочі дні з 09:00 до 18:00, або за адресою Луганська 
область, м. Попасна, вул. Соборна 2; кабінет №№ 19, 23

ОГОЛОШЕННЯ
Відповідно до затвердженого прокурором області графіку, 

у приміщенні Попаснянського відділу Лисичанської місцевої 
прокуратури 12 червня 2019 року з 11 до 13 години буде 
здійснювати прийом громадян заступник прокурора 
Луганської області Смирнов Олексій Іванович.

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

Попаснянським ВП ГУНП в Луганській області 
встановлюється місцезнаходження гр. Данюкіна Дени-
са Володимировича, 01.09.1975 р.н., який ухиляється 
від органів Державної пенітенціарної служби України 
від відбування покарання з випробувальним строком за 
скоєння кримінального правопорушення, передбаченого  
ч.1 ст. 309 КК України

Попаснянським ВП ГУНП в Луганській області 
встановлюється місцезнаходження гр. Каушняна 
Анатолія Андрійовича, 01.09.1997 р.н., який ухиляється 
від органів Державної пенітенціарної служби України від 
відбування покарання з випробувальним строком (умов-
но засуджений) за скоєння кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст.ст. 185 ч 3, 198 КК України. 

Попаснянським ВП ГУНП в Луганській області 
встановлюється місцезнаходження розшукуваного гр. 
Праваторова Дмитра Павловича, 26.01.1993 р.н., який 
ухиляється від органів Державної пенітенціарної служ-
би України від відбування покарання з випробувальним 
строком за скоєння кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч.2 ст. 185 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

В редакцію газети звернулася мешканка Попасної Оль-
га Свєтлова з питанням, коли зроблять тротуар перед 
колишнім банком «Надра» та магазином  «Быттехника».

«По великому щебеню, яким засипана ця ділянка, 
дуже незручно ходити. Особливо жінкам: підбори їх 
взуття дряпаються, а то й ризикують зламатися», 
- бідкається мешканка міста.

За словами керівниці відділу житлово-комунального 
господарства та містобудування Попаснянської міської 
ради Марини Бондарєвої, незабаром в місті почнуть 
робити ремонт пішохідного тротуару по вулиці Перво-
майська. Для того щоб тротуар вийшов рівним, естетич-
но правильним та співпала плитка, підрядникам треба 
дійти до приватної ділянки, вкритої щебенем, і тільки 
після цього підприємець зможе зробити цю ділянку 
рівною та зручною для пересування.

Катерина РАДІОНОВА

Питання – відповідь
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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

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 в г. Сватово. Тел. 095-556-04-18.
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 из 3-х комнат. Летняя кухня, гараж, хозпостройки, колодец. Рядом 
школа, остановка, магазин. Тел. 097-235-62-75, 050-186-82-26.

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.

Коттедж, во дворе гараж, хоз. постройки, район ВРЗ. Тел. 095-186-83-19
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.
Новая скороварка, столовые сервизы. Тел. 063-851-47-29 
2,5-месячный щенок, девочка, породы чихуахуа. Тел. 050-610-92-27.
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.

ПРОДАЕТСЯ

Лиц. АЕ № 268045Юлия

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

Региональный представитель торговой компании «Будмайстер»
Заказ по телефону

Доставка по региону
Сделай покупку,

не выходя из дома!

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

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

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

В магазине 
PRIKID
Новый завоз 
купальников 
Адрес: ул. Бахмутская, 6 
График работы: 
вт. – вс. 10-00 - 18-00, 
пн. - выходной. 

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

066-712-79-15
Запчасти.  Доставка.

ПРОДАЕТСЯ

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)

Благодарю 
Кацарского Сергея Михайловича 

зав. хирургическим отделением 
Попаснянской районной больницы 

	 За	Вашу	чуткость,	доброту
	 И	за	прекрасное	леченье
	 			Хочу	сказать	спасибо	Вам,
	 			Вы	лучший	доктор,	нет	сомнений.
	 Вас	от	души	благодарю
	 За	такт,	внимание,	заботу,
	 			Хочу,	чтоб	каждый	человек
	 			Так	выполнял	свою	работу!

С уважением, В. Степченко, Ваша пациентка

УГОЛЬ
качественный                    фабричный

АНТРАЦИТ, ПЛАМЕННЫЙ
СЕМЕЧКА * ОРЕХ * КУЛАК * СОРТОВОЙ

050 626 05 65      093 470 80 20  

УКРАЇНА
ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ
СТО П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
24 травня 2019р.              м. Попасна                         № 105/12

Про затвердження Кодексу етики депутатів Попаснянської 
міської ради

З метою зміцнення довіри громадян до Попаснянської міської 
ради, забезпечення ефективної депутатської діяльності та 
уніфікації вимог до депутатів Попаснянської міської ради, врахову-
ючи пропозиції робочої групи з питань розробки проектів кодексів 
етичної поведінки, відповідно до Законів України «Про запобігання 
корупції», «Про статус депутатів місцевих рад» та керуючись ст. ст. 
25, 49, ч. 1 ст. 59, ст. 73 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Попаснянська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Кодекс етики депутатів Попаснянської міської ради 

(додається).
2. Юридичному відділу виконавчого комітету міської ради 

оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на 
офіційному веб-сайті міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань законності, регламенту, депутатської 
діяльності, етики, освіти, культури, спорту, соціальної політики та 
охорони здоров’я.

Міський голова                                   Ю.І.ОНИЩЕНКО
 

З додатками до даного рішення можна ознайомитися на 
офіційному сайті Попаснянської міської ради  http://popasn-gorsovet.
gov.ua  у розділі Нормативні документи- Рішення міської ради

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

Затока — у списку 
престижних місць 
відпочинку

У курортній Затоці Одеської області на місцевому 
пляжі підняли «Блакитний прапор». Про це повідомляє 
golos.com.ua. 

Нагадаємо, це екологічний сертифікат, який видають 
пляжам країн Європи, Африки, Карибських островів, а 
також Новій Зеландії і Канаді на підставі рішення неза-
лежного міжнародного журі щодо їхньої відповідності 
вимогам критеріїв програми «Блакитний прапор». На 
сьогодні цю відзнаку якості вже мають 45 країн. Зазна-
чимо, що такий сертифікат одержують тільки ті пляжі, 
які відповідають майже 30 критеріям. Зокрема, таким, як 
якість води, інформування населення, безпека та сервіс.

Відтепер пляж у Затоці внесено у список міжнародної 
туристичної організації як рекомендований для 
відвідування.

Маша Любич – ребенок 
с ДЦП нуждается в де-
нежных средствах для 
дорогостоящего лече-
ния в клинике профес-
сора В.Козявкина города 
Трускавец . На проезд, 
питание и лечение необ-
ходимо 25 тыс. грн. Ма-
шеньку содержит одна 
бабушка Алексеева Ири-
на Леонтьевна, таких 
средств у нее нет. Просим 
откликнуться неравнодушных людей. 
Номер карточки и телефона бабушки: Приватбанк 

5168-7427-2617-2533, 095-046-65-80.

Срочно нужна помощь!

РЕКЛАМА
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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

8 червня 

З днем народження сердечно вас вітаєм,
Зичим щастя, радості й тепла,
Хай життя цвіте пишним розмаєм,
В серці завжди буде доброта.

Сумську 
Ганну Василівну 
-державного реєстратора Центру надання 
адміністративних послуг

Єжака 
Анатолія Івановича 
- голову районної ради ветеранів

Ткаченка 
Віталія Леонідовича 
- Комишуваського селищного голову

12 червня

12 червня

Міська рада від усієї душі
вітає з днем народження

Єжака 
Анатолія Івановича 
- голову районної ради ветеранів 

12 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.

с днем рождения

Чайку 
Алёну

7 июня

Мама, папа, братья: Сергей, Игорь, Славик

Сестринская любовь – забавное явленье,
То горечь и обида, то радость и веселье.
С рожденьем поздравляем сестру свою родную,
Тебя не променяем мы на сестру другую.

с юбилеем

Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рождения твой,

Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!

Заботу, ласку нам дарила...
Хотим тебе мы пожелать,

Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.

Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.

Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей — яркий свет!

Казьмину Евгению Дмитриевну

Дочь, сын, невестка, зять, внуки, правнуки

7 июня

с юбилеем бабушку и прабабушку

Ты, бабуля, просто класс –
Супербабушка у нас!
Поздравляем с днем рожденья,
Пожелать хотим сейчас:

Береги себя, родная!
Сил, здоровья, красоты
Ведь в душе ты молодая,
Пусть все сбудутся мечты!

Таня, Алена, Лариса, Илья и правнуки: 
Лиза, Вероника и Тимурчик

Петренко 
Светлану Михайловну
12 июня

с юбилеем

Петренко 
Светлану Михайловну

Милая мамочка!
Любимая ты наша, дорогая,
Тебя от всего сердца поздравляем,

Для нас всегда ты будешь молодая,
Здоровья крепкого тебе желаем.
Мы все тебе безмерно благодарны,

Что ты нас родила и воспитала,
Глаза твои пусть будут лучезарны
Всегда будь рядом с нами, мама!

12 июня

дорогую сестричку с юбилеем

С любовью сестры: 
Людмила, Римма, Лида, Галя, 

Валюша и их семьи

Петренко 
Светлану 

Михайловну
Желаем большого счастья 

и светлой надежды, искренней радости 
и бодрости души, 

отменного здоровья 
и замечательного настроения!

12 июня

 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

КУПЛЮ ТРАКТОР  
Тел. 050-563-71-59

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЦСР «АВРОРА»

050-919-21-22, 066-181-61-81, 093-826-83-06

г. Лисичанск: проспект Победы,56 
Центральная горполиклиника, 
каб. 65 (3 этаж), 
понедельник и среда с 9.00 до 13.00

диагностика   подбор   настройка   гарантия
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.

Бурение скважин
Тел. 066-64-92-945, 097-42-35-867

ПРОДАМ
Тел. 050-975-81-23

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

С любовью и уважением дочери: 
Лилия, Лариса, Лида и зятья: 

Николай, Евгений, Леонид


