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Шановні земляки!
Сьогодні ми вшановуємо сміливість та героїзм захисників незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України, які шість років тому
стали першими добровольцями та зупинили ворожий наступ.
Саме тоді, 14 березня 2014 року, прямо з Майдану добровольці вирушили на тренувальну базу під Києвом, допомогли провести першу мобілізацію та підготувати
гідну зміну для передової. Більш того, згуртувати українців, нашу незламну націю,
яку вкотре перевіряють на міцність.
У важкий для країни час, коли армія не в змозі була протидіяти потужній
збройній агресії, завдяки їхньому мужньому вчинку вдалося не пустити супротивника до інших областей. А згодом – врятувати жителів та інфраструктуру десятків
міст та сіл Луганщини і Донеччини, повернувши їм мирне життя.
Дійсно, внесок першої хвилі добровольців важко переоцінити. У той час, коли
багато з нас не усвідомлювали масштабів трагедії, що наближалася, ці люди залишили рідних, робочі місця, навчання, власну справу та стали на захист рідної землі.
Схиляю голову перед загиблими, пишаюся кожним героєм сьогодення! Це ви, справжні патріоти, врятували тисячі життів, а країну – від
повноцінного вторгнення!
Упевнений, ми скоро повернемо тимчасово окуповані території. Мир буде
на Луганщині! Слава Україні!

10 березня о 13:00 жителі 72 населених пунктів Луганської області читали
уривок з поеми Тараса Шевчнка «Сон».
Цей захід є рекордом України з одночасного спільного читання вголос поезії
Великого Кобзаря при максимальній кількості учасників - більше 11,5 тисяч осіб.
Деякі заклади Новоайдарщини також взяли участь у встановленні рекорду.

Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації Сергій ГАЙДАЙ.
День українського добровольця
Найщиріші вітання і шана усім нашим землякам-волонтерам, добровольцям, військовим за безкорисливу, свідому,
добровільну працю на благо процвітання і миру на рідній землі.
Бажаємо вам доброго здоров’я на довгі роки, успіхів у праці,
щастя, благополуччя, миру та надійного тилу.
В. о. голови районної 			
Голова районної
держадміністрації				
ради
тетяна нОВИКОВА.			
ВІКТОР МАКОГОН.

Місто Сєвєродонецьк

День землевпорядника України
Від імені районної державної адміністрації та районної
ради прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята –
Дня землевпорядника.
Сучасний землевпорядник – це фахівець в галузі державного
управління, економіки, екології, права, сільського господарства, територіального
планування, геоінформатики, який має вміти якісно і на високому кваліфікаційному
рівні готувати управлінські й проектні рішення, розробляти документацію із
землеустрою. Землевпорядники стежать за тим, щоб земля використовувалася
раціонально і ефективно. Їм потрібно добре знати закони, щоб вести планування і документацію. Від їх професіоналізму залежить, наскільки по-господарськи
використовується земля та в якому стані вона буде передана нащадкам.
Тож з нагоди професійного свята хочемо побажати вам міцного здоров’я, щастя,
добробуту, миру та нових трудових звершень.
Зі святом!
В. о. голови районної 			
Голова районної
держадміністрації				
ради
тетяна нОВИКОВА.			
ВІКТОР МАКОГОН.

Щастинська обласна санаторна школа

День працівників житлово-комунального
господарства і побутового обслуговування населення!
Шановні працівники житлово-комунального
господарства і побутового обслуговування населення!
Щиро вітаємо вас з професійним святом!
Ваша щоденна праця – основа добробуту Новоайдарщини. Ми не усвідомлюємо
себе без охайних, чистих вулиць, прибраних парків та озеленених куточків, не
можемо обійтися без доступних та якісних побутових послуг. Існування цих
простих благ – невід’ємна запорука хорошого настрою та гарного самопочуття. Від роботи та професіоналізму працівників житлово-комунальної галузі
залежить благополуччя кожної родини.
3 нагоди свята бажаємо вам міцного здоров’я, злагоди, тепла в оселях,
добра і миру!
В. о. голови районної 			
Голова районної
держадміністрації				
ради
тетяна нОВИКОВА.			
ВІКТОР МАКОГОН.
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Весна – найпрекрасніша пора року. З її приходом оживає природа, повертаються із далеких країв птахи, й, зодягаючись у зелень, квітнуть дерева. І не дивно, що саме на
початку цієї прекрасної пори, коли все пробуджується, оживає, набирає сили, жінок усього світу вітають із чудовим святом 8-го Березня.
Саме тому напередодні 8 березня в Новоайдарському районному Будинку культури відбулися урочистості з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня.
За зразкове виконання військового
До присутніх в залі жінок з привітаннями
мужність, самовідданість,
звернулись голова Новоайдарської районної обов’язку,
ради Віктор Макогон та заступник голови патріотизм, вагомий внесок у зміцнення
Новоайдарської районної ради Олександр державної влади України на території НоПеров і побажали весняного настрою, воайдарського району Луганської області
жіночого щастя та добра, бути завжди коха- та з нагоди Міжнародного жіночого
ними та надихати чоловіків на нові подвиги. дня грамотами Новоайдарської РДА та
Жінка, як і весна, несе у світ особливу і вели- Новоайдарської райради нагороджені:
радіостанції
відділення
ку місію природи – життя і любов, ніжність начальник
і турботу, натхнення і неповторність. радіозв’язку взводу зв’язку 2-ого батальйоТому по-справжньому світле весняне свя- ну оперативного призначення військової
то щоразу нагадує нам про найцінніше та частини 3017, молодший сержант Єлизавета
найпрекрасніше, що є у нашому житті – Олегівна Зінякова; стрілець-санітар 2-ого
кохання, любов до рідних, сімейне благо- відділення 2-ого взводу оперативного приполуччя та турботу про дітей, тепло мате- значення роти оперативного призначення
ринських рук і родинний затишок, жіночу 2-го батальйону оперативного призначення
військової частини 3017, солдат Людмила
мудрість, любов і милосердя.
Під час урочистої частини заходу ба- Олександрівна Кононихіна; телефоніст гругато представниць Новоайдарщини були пи телефонного зв’язку взводу стаціонарних
відзначені грамотами Новоайдарської засобів зв’язку вузла зв’язку другої категорії
райдержадміністрації та Новоайдарської військової частини 3017, старший солдат
Юлія Олександрівна Лашкевич; старрайонної ради.
ший кухар господарчого відділення взво- банк» Інні Миколаївні Решетняк; фізичній
ду матеріально-технічного забезпечення особі-підприємцю Валентині Жовтневні
танкової роти військової частини 3017, стар- Самойловій; інспектору військово-цивільної
ший солдат Вікторія Юріївна Літвиненко; адміністрації міста Щастя Ірині Леонідівні
санітарний інструктор (радіотелефоніст) Чорнуха.
медичного пункту зенітного ракетного
Після офіційної частини учасники заходивізіону військової частини 3017, молод- ду насолодилися святковим концертом за
ший сержант Олена Миколаївна Чинник.
участю місцевих талантів, які подарували
За багаторічну сумлінну самовіддану чудовий настрій усім присутнім. Програпрацю, високий професіоналізм, досягнен- ма святкового концерту була динамічною
ня вагомих показників у трудовій діяльності та вишуканою. Глядацька аудиторія щиро
та з нагоди відзначення Міжнародного дякувала учасникам творчих колективів та
жіночого дня грамоти РДА та райради солістам за чудовий концерт, подарований
вручені: секретарю керівника військово- на честь цього свята. З гарним настроєм та
цивільної адміністрації міста Щастя квітами залишали жінки Будинок культуЛілії Григорівні Балабановій; провідному ри після концерту, дякуючи за це артистам
спеціалісту, бухгалтеру військово-цивільної та організаторам свята. Тож нехай такий
адміністрації міста Щастя Олені Вікторівні піднесений та святковий настрій панує в
Петровій; завідуючій сектором касових серцях чарівних мешканок Новоайдарщини
операцій Територіального відокремленого завжди!
безбалансового відділення філії Луганського обласного управління АТ «ОщадЗа матеріалами ndar.loga.gov.ua

Человеческие годы проходят, как вешние
воды. Детство, юность, зрелые и мудрые
года… И вот оно время, когда подводятся
итоги прожитого.
11 марта отметил свой 70-летний юбилей один из жителей поселка Русинов Николай Григорьевич. Вся жизнь Николая
Григорьевича от рождения и до сегодняшнего юбилея прошла на виду у односельчан
в родном поселке.
Только в период службы в Советской армии, с 1969 по 1971 годы, ему пришлось покинуть родные пенаты. Родился Николай в
семье служащего, в домике недалеко от школы. Это и дало отпечаток на его детские годы.
В те шестидесятые и семидесятые года, когда
он учился в Новоайдарской средней школе, в
приоритете у школьников были занятия спортом. Любовь к этомку прививали учителя
физкультуры Красняков А. В., Медведев Н. Г.,
Безродный В. Ф.
Коля днями в свободное время проводил
на спортплощадках и футбольном поле. Он
играл в командах старших ребят Игоря Петли, Володи Мелехина, Володи Кравцова,
братьев Владимира и Виктора Радионовых,
Виктора Гусева и других парней. С ними
он хорошо усвоил приемы игры в футбол,
неплохо играл в волейбол.
Но детство прошло, и по окончании школы в 1967 году он начал свою трудовую деятельность. Первым рабочим местом у него
был Новоайдарский комбинат коммунальных предприятий в должности слесаря-сантехника. Благодаря Киму Ивановичу Чернову работать молотком, гаечным ключом,
зубилом научился еще в школе.
В 1969 году Николай Григорьевич был
призван на военную службу, которую прохо-

дил в Киевском военном округе. Его спортивные навыки, умение общаться с товарищами,
дисциплинированность не прошли мимо командиров и рядовых сослуживцев. Он избирается комсоргом части, в которой служил.
И вот в мае 1971 года пришел «дембель».
Домой, домой, в родной Новоайдар! По приходу со службы Николай Григорьевич поступает работать на Новоайдарскую птицефабрику инструктором по спорту и сражу же
избирается секретарем комсомольской организации предприятия. Это были годы активнейшей работы. Фабрика развивается, набирает производственные мощности. Не отстает
и комсорг. На его плечи ложатся спорт, художественная самодеятельность. Инициативу
комсорга поддерживает дирекция, партком,
профком фабрики Шищенко Е.П., Серебряков
Н.Я., Баев В.Т. Рождается футбольная команда, защищавшая спортивную честь фабрики
и района в целом. Наибольшее достижение
футболистов ПТФ – они стали чемпионами Украины по спорттовариществу «Колос»
1973 года. Николай Григорьевич – капитан
команды, сам играет. Тренером команды был
знаменитый футболист Виктор Скиба. В команде играл Александр Шаповалов, воспитавший впоследствии многих футболистов
Новоайдарщины.
С 1975 года по 1980 год Николай Григорьевич возглавляет спортивно-технический клуб при Новоайдарском ДОСААФ.
Это был серьезный участок в подготовке
кадров для армии. Готовились шоферы, радисты, машинисты печатных машин. Учить
надо на чем-то, Николай Григорьевич умеет
налаживать контакты, и база клуба укрепляется учебными автомобилями и другими
средствами для обучения курсантов.

Да, мы не сказали, что в 1979 году
без отрыва от производства он окончил Старобельский техникум по
специальности «механик», а позже –
Луганский сельхозинститут.
С 1982 года по 1993 год наш
юбиляр работал в Новоайдарском
РПТ в должности инженера-технолога по обслуживанию машинно-тракторного парка в колхозах и
совхозах района. От посевной и до
уборки урожая, с утра до вечера он
в разъездах по хозяйствам района.
Там срочно нужна запчасть, там необходима диагностика, и это лежало
на плечах технологов. Николай Григорьевич вспоминает своих коллег
Курячего И. П., Гречишкина П. Г.,
Чуприну С. Н., Селихова В. М.,
Попова В. В., Суворова Н. Д. и
др., рассказывая о них и о разных
интересных случаях.
Многие из работников РПТ вспоминают Н. Г. Русинова как принципиального председателя профкома.
Особенно тот случай, когда он встал
на сторону «очередников» на получение квартир. Администрация хотела
продавать построенные квартиры в
обход очереди и возможностей людей, да и
с нарушением закона. Николай Григорьевич
вместе с профкомом отстоял справедливость.
Такой вот у него характер.
Не обошла стороной Николая и колхозная
жизнь. Наступила пора «перестройки», когда
все стало ломаться и рушится, в том числе
и РТП, и он ушел работать в колхоз «Заря»
в Денежниково инженером по эксплуатации машинно-тракторного парка. Это был
трудный период, когда в колхозе нет денег,
а нужны запчасти. Там он решал эти вопросы.
С 2000 года и до выхода на заслуженный

отдых Николай Григорьевич работает на должности главного специалиста охраны труда,
а затем начальником отдела. Здесь он также
проявил себя хорошим организатором.
Заканчивая короткий рассказ о своем друге, хочется сказать: Николай, твоя жизнь удалась! Ты построил дом, посадил сад, воспитал с женой Аллой двоих детей, теперь тебя
радуют внуки.
Поздравляем тебя с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, счастья, радостей, удачи, встречи хотя бы через 30 лет и снова
поздравлений!
Твои друзья, товарищи.

«ВІСНИК

Про скликання
двадцять восьмої сесії
районної ради

Новоайдарська районна рада Луганської області оголошує конкурс на заміщення посади головного спеціаліс-

та відділу аналітичного забезпечення
і управління комунальною власністю
виконавчого апарату районної ради на
час відсутності основного працівника
до його виходу на роботу.
Умови конкурсу: вища освіта відповідного професійного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом
на службі в органах місцевого самоврядування та на державній службі не
менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років,
вільне володіння державною мовою,
вміння працювати на комп’ютері
Термін прийняття документів – 30
календарних днів з дня опублікування
оголошення.
Особи, які бажають взяти участь
у конкурсі, звертаються за адресою:
смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 2,
тел. 9-40-50.

С 17 апреля по 25 октября из Лисичанска до Николаева можно будет добраться на поезде прямым рейсом. Время
в пути займет 23 часа. Об этом говорится
на сайте «Укрзалізниці».
Отмечается, что поезд не дополнительный - он будет курсировать по
графику поезда № 140 «Лисичанск –
Днепр», а по определенным числам его

маршрут будет продлен до Николаева, через Днепр, Кривой Рог, Херсон,
под № 240.
Так, из Лисичанска поезд будет курсировать с 17 апреля по 25 октября по
1,5,9,13,17,21,25,29 числам, а из Николаева - с 18 апреля по 22 октября по
2,6,10,14,18,22,26,30 числам.
tribun.com.ua

Згідно розпорядження голови районної ради від 04.03.2020 р. № 22 «Про
скликання двадцять восьмої сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання» 25 березня 2020 року о 10:00 в
залі засідань районної ради відбудеться двадцять восьма сесія Новоайдарської районної ради Луганської області
сьомого скликання.

Про оголошення
конкурсу

У любителей сидеть перед телевизором с 16 марта будет новая радость. С
этого дня начнут вещать четыре бесплатных национальных телеканала. Такое
решение было принято на встрече президента Украины Владимира Зеленского
с представителями украинских медиагрупп. Причиной такой встречи стала кодировка многих популярных у зрителей
телеканалов.
Свой продукт представят медиагруппы «StarLightMedia», «1+1 Media»,
«Медиа Группа Украина» и «Inter Media
Group».
Но, стоит отметить, что данные
версии телеканалов будут международными. Украинцы смогут бесплатно смотреть такие телеканалы как
«1+1» – «1+1 International», «Интер» –

Уряд ухвалив постанову, яка запроваджує електронні лікарняні. Лікар зможе
електронним підписом затвердити доку-

«Интер +». «Медиа Группа Украина» откроет для свободного просмотра телеканал «Украина 24».
Группа «StarLightMedia» анонсировала создание нового телеканала, на котором будут транслироваться программы
сразу трех вещателей – «Новый», ICTV,
СТБ.
Международная версия телеканалов
отличается от основной. Здесь не будет премьер эксклюзивных передач или
шоу, а будут демонстрироваться только
повторы. Зрители не увидят такие популярные программы, как «Голос країни», «Танці с зірками» и фильмопоказ
таких мейджоров, как «Disney», «Fox»,
«Paramount».
hyser.com.ua

мент. Система автоматично надсилатиме
інформацію про лікарняний роботодавцю працівника та до Фонду соціального
страхування. Систему створили на базі
вже наявного програмного забезпечення
Пенсійного фонду.
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет додав, що тепер без
участі лікаря буде неможливо підробити довідку. Також громадянам
можна буде не відвідувати лікарню, аби
закрити лікарняний.
Лікар за замовченням ставить термін
лікарняного, який можна закрити без
додаткового візиту.
newsonline.in.ua
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В марте бесплатные автобусы
для жителей Луганской области
будут курсировать в 6 направлениях:
Маршрут с. Александровка – с. Чугинка – пгт. Станица Луганская и
в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в
пгт. Станица Луганская – 4:00.
График – 4 раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в с. Александровка и Чугинка: +380669242559.
Маршрут с. Благовещенка – с. Таловое – с. Красная Таловка – с. Красный
Деркул – Золотаревка – Станица Луганская и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в
пгт. Станица Луганская – 4:00.
График – 6 раз в месяц по запросу.
Тел. контактного лица: +380973755039.
Маршрут с. Болотенное – с. Сизые –
пгт. Станица Луганская и в обратном
направлении.
Время ожидания пассажиров в
пгт. Станица Луганская – 4:00.
График – 2 раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в с. Болотенное
и Сизое: +380660536036.
Маршрут с. Лобачево – г. Счастье –
с. Лобачево и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в
г. Счастье – 4:00.

График – 2 раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в с. Лобачево:
+38099129 2306, +380950894039.
Маршрут с. Лопаскино – пгт.
Трёхизбенка – пгт. Новоайдар и в
обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в
пгт. Новоайдар – 4:00.
График – 2 раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в с. Лопаскино
и пгт. Трехизбенка: +380661135469.
Маршрут с. Крымское – пгт. Новоайдар и в обратном направлении.
Время ожидания пассажиров в
пгт. Новоайдар – 4:00.
График – 4 раза в месяц. Дни
недели – по запросу.
Тел. контактного лица в с. Крымское:
+380985229750.
Схід-інфо.

Кабінет Міністрів України на офіційному порталі 2 березня 2020 року
оприлюднив прийняту 19.02.2020 р. постанову № 137 «Про внесення змін до
Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам».
Цією постановою внесено зміни
до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», що полягають у приведенні назв закладів освіти у відповідність з законодавством,
а також передбачено спрямування у
цьому та наступному бюджетних періодах залишків коштів за субвенцією на
кінець року з урахуванням її цільового призначення, а також на здійснення

заходів, пов’язаних із забезпеченням
пожежної безпеки.
Постанова застосовується з 1 січня
2020 року.
Варто відзначити, що завдяки діям
Профспілки вдалося не допустити прийняття норми, про заборону здійснювати
за рахунок освітньої субвенції фінансування закладів загальної середньої
освіти (крім початкових шкіл, приватних закладів загальної середньої освіти
та закладів загальної середньої освіти
у населених пунктах, розташованих на
лінії зіткнення), кількість учнів у яких
становить менше 30 осіб – з 1 вересня
2020 р., менше 40 осіб – з 1 вересня
2021 р., менше 50 осіб – з 1 вересня
2022 р., що передбачалося пунктом 2
проекту.
ponlug.at.ua

Рятувальники закликають
громадян не провокувати
пожежі в екосистемах

України у Луганській області закликає
громадян дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів, на відкритих територіях та під час
прибирання присадибних ділянок.

3 настанням весняно-літнього періоду
та у зв'язку з підвищенням температури люди почали прибирати присадибні
ділянки, угіддя та спалювати суху минулорічну траву. На превеликий жаль,
громадяни не розуміють, що саме їхня
недбалість та необережність під час випалювання сухостою можуть стати причиною масштабних пожеж. Щорічно пожежі в природних екосистемах завдають
значного збитку державі та, в першу чергу, навколишньому середовищу, можуть
спричинити пожежі будівель, знищити
лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, лісові насадження. Усі випадки
виникли внаслідок людського фактору – порушення людьми елементарних
правил пожежної безпеки.
Саме тому Новоайдарський районний відділ Головного управління ДСНС

Шановні громадяни!
Якщо ви помітили загорання в лісах,
на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101». Не випалюйте суху траву, не розводьте багаття у лісі,
не створюйте смітників на прилеглих
територіях, тим більше, не підпалюйте
їх. Нагадуємо, що самовільне випалювання рослинності або її залишків, розпалювання вогнищ та застосування відкритого вогню в лісових масивах суворо
забороняється діючим законодавством.
А. ЛЕБІДЬ, т. в. о. начальника
Новоайдарського районного
відділу ГУ ДСНС України
у Луганській області,
підполковник служби Ц3.
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Ярко, интересно и запоминающе встретили весну участники фестиваля
народно-прикладного искусства, который недавно прошел в селе Трехизбенка,
на базе Трехизбенской ООШ.
Посчастливилось там побывать и нам, участникам художественной самодеятельности Райгородского сельского Дома культуры. Мы давно дружим и
сотрудничаем с талантливыми и неординарными жителями села Трехизбенка, поэтому с удовольствием откликнулись на их приглашение поучаствовать
в фестивале.

Подготовились мы заранее, чтоб не
просто на других посмотреть, а еще и
себя показать. Художественный руководитель Виталий Кривовид – очень талантливый человек, а еще и мастер «золотые руки». Он создал очень красивое
Солнце – символ пришедшей весны. Его
лучами выступили яркие шестиметровые
ленты! Этот, не побоюсь сказать, шедевр
стал одной из основных достопримечательностей праздничного действа. Сколько с ним сделано фото – просто не счесть!
И местные жители, и военнослужащие не
могли устоять перед такой красотой.
Место проведения фестиваля поразило
красотой, изысканностью. Особенно впечатлило панно из цветов, выполненное
с изумительным вкусом и чувством прекрасного.
Честь открыть фестивальную программу доверили нам, райгородским артистам. Это очень приятно и волнительно.
В наш импровизированный хоровод постепенно вливалось все больше и больше
людей: взрослых и детей. И это вызывало
неповторимые чувства и эмоции.
Трехизбенка – село гостеприимных и
трудолюбивых людей, которые привыкли
всего достигать упорным и тяжелым трудом. Но и отдыхать они тоже умеют. Фестивальная программа была подготовлена
просто замечательно. В ней активное участие приняли не только самодеятельные
артисты, которые исполнили много замечательных песен, но и школьный коллектив. Особенно поразило выступление
коллектива учителей, которые так бодро,
ритмично, задорно сыграли на ложках.
А потом эстафету переняли и ученики.
И младшие, и старшие – все выступили
просто невероятно. Молодцы!
Большую часть фестивальной концертной программы предоставили нам,
гостям праздника. Стоит сказать, что

благодаря заботе и. о. Райгородского
сельского головы Светланы Борисовны
Шиповской, нам был организован подвоз
комфортабельным автобусом, поэтому
нашим дружным коллективом в составе
20 человек мы и «влились» в праздничную программу.
Очень всем понравилось выступление
солистов Райгородского СДК Ивана Лапыгина и Ирины Бескровной. Они спели
просто великолепно! «Изюминкой» нашей концертной программы стало выступление танцевального ансамбля. Многие
знают, что мы с удовольствием раскрываем свои объятия всему новому и интересному и не любим сидеть на месте. Поэтому на фестиваль решили ехать с чем-то
новеньким. Почему бы не с танцем? Сказано – сделано. Упорные репетиции, тщательная подготовка, и вот танец с шалями
уже на трехизбенской сцене. Придумала, поставила и стала одной из солисток
Елена Вакуленко. Чудесно воплотить
идею в жизнь удалось нашим грациозным, ритмичным и пластичным Светлане
Шиповской, Елене Дюкаревой, Наталье
Быковой, Татьяне Губановой, Ольге Коваленко, Елене Антоновой и Марине Мухиной.
Не остался в стороне от действа и
фольклорный ансамбль «Тещи и свекрухи», приняв участие в номерах художественной самодеятельности. А Юрий
Евдокимов обеспечил качественную
фото- и видеосъемку, так сказать: на добрую память, на долгие года.
Подытоживая, скажу: фестиваль порадовал. Организаторы-трехизбенцы – молодцы. Они живут с весной в душе, умеют создать праздник. И мы очень рады,
что стали частью этого фестиваля.
В. ЕВДОКИМОВА, директор
Райгородского СДК.
Фото Ю. ЕВДОКИМОВ.

Весна – час музичних конкурсів, в яких завжди беруть найактивнішу участь
юні музиканти – учні шкіл мистецтв Новоайдару та міста Щастя. Так, це
досить напружено, але яке задоволення приносить, особливо, коли досягаєш
неймовірних результатів.
Нещодавно на базі Школи мистецтв естетичного виховання м. Щастя
відбувся другий тур обласного конкурсу виконавської майстерності «Мистецтво і діти». В ньому взяли участь учні шкіл мистецтв з Щастя, Новоайдару та
Станиці Луганської. Всього більше 30 учасників – талановитих, обдарованих
хлопців та дівчат.
Музична боротьба точилася в
таких номінаціях: «Оркестрові
інструменти» (струнно-смичкові,
ударні, духові інструменти),
«Народні інструменти» (бандура, гітара, домра, баян/акордеон), «Естрадний та академічний
вокал», «Фортепіано». Можете
собі уявити, які емоції вирували, як кожний учасник намагався
найкращим
чином
продемонструвати свої вміння!
Так, всі виступили чудово,
а члени журі отримали насолоду від прослуховування таких талановитих дітлахів. Та
не забуваємо, що це все ж таки
конкурс, і потрібно було виявити найкращих серед найкращих.
Приємно зауважити, що в своїх
рішеннях члени журі були практично одностайні, а значить,
все пройшло чесно.
Тож переходимо до знайомства з юними музичними
зірочками. В номінації «Народні
інструменти» з інструментом бандура
перше місце заслужено посіла Катерина
Коклюшина (Школа мистецтв м. Щастя,
викладач Наталія Корзнікова). Дівчина
виконала твори «Роздум» Костянтина
Мяскова та «Веселий ранок» Леоніда
Матвійчука. Серед гітаристів в другій
віковій категорії учні викладача школи
мистецтв м. Щастя Іван Руднєв та Єгор
Таранюк посіли друге та третє місця
відповідно. Дуже серйозною була боротьба серед гітаристів в третій віковій
категорії. Настільки достойні учасники,
що навіть з визначенням найсильнішого
виникли заминки. Тож у цій категорії аж
три переможця, три перших місця. Його
розділили Віталій Дяченко з Дитячої
школи мистецтв Новоайдару (викладач Олександр Зайцев), Антон Сучков
та Ткаченко Руслан зі Школи мистецтв
м. Щастя (викладач Володимир Чумаков). Друге місце тут посів Микита
Пронін (Новоайдарська ДШМ, викладач
О. Зайцев).
Домристи теж гарно проявили себе.
Друге та третє місця посіли представниці
Станиці Луганської Катерина та Марія
Стульнєви (викладач Олена Дутова).
Серед баяністів та акордеоністів
місця розподілились наступним чином:
друге місце має Леонід Шпак (Станиця Луганська, викладач Олена
Дутова), третє розділили учень
Новоайдарської ДШМ Ярослав Гречишкін (викладач Віктор
Мосьпан) та Дмитро Черепахін
(Станично-Луганська школа мистецтв, викладач О. Дутова).
Якнайкраще показали себе
вокалісти. 1 місце в номінації
«Естрадний вокал» заслужено отримали Данило Пронін, Анастасія
Шилова (Новоайдарська ДШМ,
викладач Наталія Курчицька) та
Юлія Сабєльнікова й Анастасія
Януш (Школа мистецтв м. Щастя).
На другому місці в цій номінації
Карина Черкашина з НДШМ. На
третьому – теж представники Новоайдару Володимир Михайлюк,
Вікторія Оніпко, Микита Янцен
(викладач В. Зверхановська).
Академічним співом захоплюються учні Станично-Луганської
музичної школи Софія Дізенко,
Дарія Редько, Наталія Борзенко,

Вероніка Нехаєва, Данило Золотарьов та
учениця ШМ м. Щастя Катерина Зезера.
«Оркестрові інструменти» – струнносмичкові та ударні – це «коник»
щастинськіх учнів Тимофія Нестеренко,
Мирослави Кобєлєвої, Ганни Коваль,
Поліни Паукової та Івана Пасенюка. А
ось з духовим інструментом відзначився
Михайло Можаров, учень Володимира
Бойкова з НДШМ, посівши третє місце.
Відмінно виступили й юні піаністи.
Перше місце підкорилося учениці
Щастинської
школи
мистецтв
Софії Геєнко. На 2 місці – учениця Тетяни Жданової Дар’я Корєнева
(Новоайдарська дитяча школа мистецтв).
Конкурс добіг кінця. Пролунало стільки ліричних та енергійних,
спокійних та грайливих майстерно виконаних дітьми музичних композицій як
класичних, так і сучасних. Це незабутні
враження і для учнів, і для викладачів,
це безцінний досвід, нові знайомства
та самовдосконалення. Тепер найкращі
з найкращих вже завзято готуються до
третього туру конкурсу, що найближчим
часом пройде в місті Сєвєродонецьку.
Вболіваємо та тримаємо кулачки!
Успіхів вам! Чекаємо на гарні новини, якими обов’язково поділимось
з читачами на сторінках «ВН».
М. ТИХОНОВА.
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Источниками
коронавирусных инфекций могут быть
человек и животные.
Впервые у человека коронавирус был выделен в 1965 г. у больных ОРВИ. В последующее время коронавирусы не привлекали
внимания. В Китае в 2002-2003
гг. была зафиксирована вспышка
атипичной пневмонии .Заболевание вызвано вирусом SARSCoV. Болезнь распространилась
и на другие страны, летальность составила 9,6 % (775 умерло
из числа заболевших 8273).
Вирус MERS-CoV является
возбудителем
ближневосточного респираторного синдрома, первые случаи которого были зарегистрированы в
2012 г., затем в 2015 г. в Южной
Корее, заболело 183 умерло 33
(летальность 18 %).
В декабре 2019 г. в Китае началась вспышка пневмонии,
вызванная мутацией вируса
2019-n CoV.

90 % всей информации мы
получаем при помощи органа
зрения. Это самый чувствительный орган, который начинается
и кончается в глазном яблоке.
Он реагирует не только на то,
что мы видим вокруг себя, но и

Вследствие миграции населения инфекция распространилась
и на другие страны.
Зная пути передачи инфекции
(воздушно-капельный, воздушно-пылевой,
фекально-оральный, контактный) и профилактические мероприятия, можно
избежать значительного роста
коронавирусной инфекции. Иммунитет после перенесённой
болезни непродолжительный,
возможна реинфекция. Некоторые коронавирусы заразные
еще до появления симптомов. У
людей коронавирусы вызывают
острые респираторные заболевания, атипичную пневмонию
и гастроэнтериты. Вирусы сохраняют инфекционную активность, сохраняются в составе
аэрозоля 8-10 часов, в воде - до
9 суток. Вирусы MERS и SARS
вызывают тяжелые заболевания
у людей. Полная клиническая
картина в отношении 2019-CoV
до сих пор не ясна.

на все изменения, происходящие
в нашем организме. Ибо орган
зрения – это не только глазное
яблоко, но и большие и объемные
зрительные пути, проходящие от
глазного яблока до затылочной
части коры головного мозга. Не

ных и противотуберкулезных
учреждениях, в онкологических
и радиационных отделениях;
- всех больных, страдающих
иммунодефицитными заболеваниями; всех туберкулезных
больных и родственников, проживающих с ними, и опять-таки детей, имеющих контакт с
туббольным;
- семьи, где существует дисгармония интимных отношений,
и мужчинам с проблемной предстательной железой. Всех детей,
которым по каким-либо причинам не делаются обязательные
профилактические прививки;
- онкологических больных и
особенно получающих химио- и
лучевую терапию;
- всех, кому угрожает инфаркт
или инсульт, и уж тем более тем,
кто не уберегся от них;
- всех, кто несет большие
физические и психологические
нагрузки;
- всех, кто перенес тяжелые
травмы или операции, или
готовится к плановой операции;
- всех, кто хочет жить без
медикаментов.
Как применять Апибальзам? Обычная дозировка 1-2
чайные ложки (не очень полные) в день. Желательно в первой половине дня, т. е. утром и
в обед. Продукт надо принимать
натощак - за 15-30 мин. до еды,
смаковать и подольше задер-
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Профилактические
мероприятия от заражения коронавирусом: мойте чаще руки
мылом до 20-30 секунд и дезинфицирующим средством с содержанием спирта, держитесь на
расстоянии от людей, у которых
кашель, чихание, повышенная
температура тела, максимально
сократите прикосновение к поверхностям и предметам в общественных местах. Не касайтесь рта, носа или глаз, будьте
внимательны. Носите с собой
дезинфицирующие средства для
рук, чтобы в любой обстановке
могли очистить руки. Избегайте
приветственных рукопожатий и
поцелуев даже в щеку. Носите
с собой одноразовые салфетки
для прикрытия рта и носа (когда вы кашляете или чихаете),
затем обязательно их утилизируйте. Если нет салфетки, то
прикрывайте рот изгибом локтя. Не плюйте в общественных
местах, избегайте контактов
с животными.
На рабочем месте чаще очищайте поверхности и устройства (клавиатура компьютера, экран смартфона, пульты,

дверные ручки и т. п.).
При приготовлении мясных блюд используйте разные
разделочные доски для сырой
и вареной пищи. Мойте руки
между обработкой сырой и вареной пищи, обрабатывайте доски после использования мылом
или другим дезинфецирующим
средством.
Когда использовать маску?
Надевайте маску, если вы ухаживаете за больным. Надевайте
маску, если у вас чихание, насморк или кашель, повышенная
температура тела.
Медработники должны надевать респираторы.
Надевают пациенты, посещающие амбулаторию, поликлинику, отделения, где находятся на
лечении родственники.
Как правильно использовать
маски? Перед тем, как надеть
маску, вымыть руки мылом или
средством содержащего на спиртовой основе. Маску надо надеть
так, чтобы между лицом и маской
не было щелей. Во время использования маски не касайтесь её
внешней поверхности, если это
сделали, то обработайте руки.

Маску замените новой, как
только она станет влажной,
повторно не используйте.
Снимать маску необходимо
за резинки, не касаясь руками
её поверхности, и выбросить её
в закрытый контейнер.
Избегайте путешествий во
время эпидемии коронавируса.
Если вы заболели, своевременно обращайтесь к семейному
врачу.
На дому больной должен
быть изолирован от других членов семьи, часто проветривать
помещение и выполнять вышеуказанные рекомендации, так как
вирус, имея корону из S-белков,
обуславливает низкую живучесть в открытом пространстве.
Свободный доступ кислорода и
других окислителей приводит
к денатурации S-белков.
Если вы обращаетесь за медпомощью, не забудьте сообщить о своих путешествиях,
контактах.
Берегите себя и окружающих
вас людей.

удивительно поэтому, что по отношению к глазам существует
много эпитетов, метафор и сравнений: лучезарные глаза, потухший взор, искрометный взгляд
и т. д. Даже есть такая наука как
нейроофтальмология, которая

изучает все изменения, происходящие в головном мозге, а также
во всех органах человеческого
тела.
Опасность преждевременного
износа, возникновение различных заболеваний органа зрения
с каждым годом увеличивается
из-за все ухудшающейся экологии и непомерно растущей на-

грузки на глаза. Причем, целый
ряд заболеваний глаз проходит
бессимптомно и обнаруживаются только при профосмотрах или
тогда, когда часть зрения уже
безвозвратно утеряна.
А поэтому каждый уважающий себя человек должен
хотя бы раз в год проверять
свой орган зрения у окулиста.

Это натуральный живой продукт, получаемый на пасеке из
трутневых личинок и не подвергнутый никакой термической или
химической обработке. Консервантами выступают мед и прополис, при этом усиливая лечебное
действие препарата.
Этот продукт богат большим
разнообразием витаминов, причем в гармоничной пропорции
с большим количеством самых
разнообразных микроэлементов,
аминокислот, очень активными
женскими и мужскими гормонами (эстрадиол, прогестерон).
Как показали исследования
японских ученых, гомогенат не
замещает гормоны нашего организма, а восстанавливает их
выработку нашими железами
внутренней секреции, нормализует обмен веществ и питание
тканей, способствует стабилизации кровяного давления, одновременно поднимая общий
тонус организма. И потому по
некоторым целебным свойствам
гомогенат превосходит маточное
молочко. Если маточное молочко
позволяет матке откладывать до
двух тысяч яиц в день (что даже
превышает вес самой матки), то
трутневое семя, оплодотворив однажды матку, дает возможность
ей за свою жизнь воспроизвести
миллион особей. Этот феномен
единственный и неповторимый в
природе. Употребление гомогената снижает уровень холестерина
в крови, способствует восста-

новлению функции семенников,
повышает половую активность
и половое влечение как мужчин,
так и женщин.
Неисчерпаемые возможности
и отличный результат дает применение гомогената в косметике.
Кубиком замороженного гомогената утром протирают лицо, а
через 20 минут смывают теплой
водой без мыла, не забыв кубик
снова положить в морозилку.
Трутневое молочко или апивиагра — это самое эффективное
в мире омолаживающее вещество.
Отсюда и очень широкий перечень заболеваний, при которых
рекомендуется его применять.
Это средство может оказать эффективное действие при лечении
таких заболеваний как: стенокардия, гипертония, инфаркт,
инсульт, миокардиты, болезни
костей и суставов, болезни желез внутренней, болезни центральной нервной системы. Его
следует применять при тяжелых
физических и психологических
нагрузках.
Дозировка назначается врачом-апитерапевтом и происходит
сугубо индивидуально, в зависимости от многих факторов. Но
в среднем это пол чайной ложки 1-2 раза в день в течение месяца. В год может быть от двух
до шести курсов.
Хранить препарат нужно при
температуре от нуля до 12 градусов в темном месте. Гарантийный
срок хранения - не менее двух лет.

Из всех природных факторов, стимулирующих жизненные процессы человека и повышающих его иммунные, физические и интеллектуальные возможности. из всех продуктов, влияющих на продолжительность жизни и ее репродуктивную функцию, - продукты пчеловодства
бесспорно занимают первое место.
В состав продукта специального диетического питания
под названием «Апибальзам
Ай-Дар плюс» входит маточное молочко - 2 %, цветочная пыльца – 6 %, прополис 0,08 %, мед - 89,92 %, трутневое
молочко (гомогенат) - 2 %.
Кому нужен Апибальзам?
Он нужен взрослым, детям и
старикам. В Японии дети до
14 лет получают продукцию
маточного молочка бесплатно, а взрослые покупают сами.
Япония потребляет около восьмисот тонн (800 т) маточного
молочка и более тонны гомогената в год. Поэтому Япония
вышла на первое место в мире
по продолжительности жизни.
Потребность Украины в маточном молочке на сегодняшний
день составляет примерно тысячу тонн в год, производим же мы
не более 200 кг. Поэтому есть
настоятельная необходимость
обеспечить этим специальным диетическим продуктом
в первую очередь:
- женщин, имеющих проблемы с беременностью и с
кормлением
новорожденных
грудным молоком;
- детей, находящихся на искусственном
вскармливании;
детей отстающих в физическом
и интеллектуальном развитии;
- всех медицинских работников, работающих в инфекцион-
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живать во рту. На курс лечения
нужно 2-4 тубы, в год 2-3 курса.
Прием Апибальзама усиливает действие принимаемых вами
лекарств. Поэтому диабетикам
надо уменьшать (под контролем
анализов) дозу инсулина или
других сахароснижающих препаратов, гипертоникам снижать
или совсем отменять гипотензивные препараты. И вообще,
если вы принимаете Апибальзам - уменьшайте количество
принимаемых лекарств, или
отменяйте их совсем.
Апибальзам
противопоказан только людям, имеющим
выраженную аллергию к пчелопродуктам. Но и в этом случае при вдумчивом изучении
больного можно преодолеть эту
аллергию.
Апибальзам можно применять в виде глазных капель, разводя его кипяченой водой 1:4.
Можно принимать Апибальзам в смеси с кремом для лица,
накладывая питательные маски,
что после первого же сеанса
резко повышает тургор кожи.
Хорошо помогает Апибальзам при местном лечении гнойных ран, трофических язв и дистрофических изменений кожи.
Применение Апибальзама в
санаторных условиях усиливает действие курортных факторов, повышая эффективность
лечения.

Т. ЩЕРБАК, терапевт КНП
«Новоайдарский ЦПМСП».
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Педагогічний колектив Олексіївської школи-гімназії
в рамках Рекомендацій слухань у Комітеті з питань молоді і спорту на тему «Формування національної ідентичності та національно-патріотичного виховання як
стратегічного напрямку державної політики України»
спрямовує виховну роботу на виховання національної
свідомості молоді, формування рис громадянина України, поглиблення знань історії держави, формування
відповідальності за майбутнє держави.
Справжнім університетом духовного збагачення,
розкриття історичної правди стала «екскурсія в минуле», проведена Т. М. Лігус, «Голокост: доля дітей». Захід розпочався з опитування учнів: що вони знають про
Голокост. Уяснивши термінологію слова «Голокост»,
присутні зрозуміли, що в 20 сторіччі так стали називати виключно трагедію єврейського народу в роки Другої світової війни, бо німці вважали всі народи другим
сортом і найбільш жорстоко поводились з євреями.
Жовта зірка (Лата) – особливий відмінний знак, що
мали носити євреї. Доля єврейського народу була жахливою, але ж найнезахищенішою ланкою під час усіх
воєн були і є діти різних національностей. Діти Другої
світової війни були партизанами, солдатами на фронтах, остарбайтерами. Трагічною була доля і єврейських
дітей, їх знищували тільки за те, що вони були дітьми
єврейського народу.
Далі учні розповідають про долю дітей в концтаборах. До уваги присутніх надається відео сюжет про
очевидців воєнної пори, дітей, що перебували в концтаборах. З біллю дивились учні на дитячі рученята
з жорстокими номерами. Це була фабрика смерті…
Захід добігає кінця… Зачитується запис із щоденника загиблої єврейської дівчинки Анни Франк: «Думай про все гарне, що залишилось в тобі і навколо
тебе, і будь щасливий». Присутні зрозуміли, що розповідь про Голокост – це не минуле, а майбутнє. Майбутнє, яке залежить від нас, нинішнього покоління.
Імена 1,5 млн. дітей, які загинули під час Голокосту,

2020 р.

Діти… У них наше майбутнє. Наша держава зацікавлена в тому, щоб маленькі громадяни України
мали щасливе дитинство, зростали здоровими, працьовитими, з твердими моральними переконаннями,
самовіддано любили рідний край.
Як зросте громадянин України, залежить від нас. Перші уроки моральності малюк здобуває в родині,
де він вчиться жити серед людей, починає освоювати навколишній світ. Далі дитячий садочок, школа…
основна задача педагогів – організувати життя дитини, щоб вона була розумно завантажена корисними
справами, відчула себе членом великого колективу, набула досвіду спілкування з дорослими та ровесниками.
Щоб дитина могла пройнятися теперішнім, доцільно робити «екскурсії в минуле», адже всім відомо, що
без минулого немає майбутнього.
закликають нас не допустити повторення трагедії.
весь народ пам’ятатиме свою історію, він заслуговує
Урочисто вшанували учасників ліквідації наслід- на повагу, він вартий того, щоб дивитися у майбутнє.
ків аварії на Чорнобильській АЕС. Захід розпочався Наше майбутнє в наших руках».
із вступного слова класного керівника 6 класу Бикової
Вихованню національної свідомості учнів і людської
Людмили Олександрівни, яка запросила усіх присутніх гідності, формуванню рис громадянина України, поглизгадати одну з трагічних сторінок історії нашої держа- бленню знань про історичний факт злуки українського
ви – аварію на Чорнобильській АЕС. Ведучі Юлія Ти- народу, пробудження інтересу до поглибленого вивченщенко та Максим Підгорний розповіли про події, які ня історії та культурних надбань українського народу,
відбулись в ніч з 25 на 26 квітня 1986 року. Учні про- вихованню глибокої поваги до батьківщини сприяло
довжують: «28 пожежників затулили собою не лише свято Дня Соборності України. Учні 8 класу із класним
станцію, а й Європу. Шість загинули майже відразу». керівником Козляковою Тетяною Валеріївною підготуУчні з портретами та свічками називають перших за- вали презентацію на історичну тему, яку коментував
гиблих: Правик Володимир Павлович, Кібенюк Віктор ведучій Максим Сергієнко. Мовою поезії і прози учні
Миколайович, Ігнатенко Василь Іванович, Ващук Ми- розповіли про проголошення Української Народної Рескола Васильович, Тітура Володимир Іванович, Титен- публіки (січень 1918 р.), утворення Західноукраїнської
ко Микола Іванович. Вічна слава героям-ліквідаторам! Народної Республіки (листопад 1918 р.), проголошенПам'ять загиблих вшановано Хвилиною мовчання. ня Акту злуки (22 січня 1919 р.). Ведучі акцентували
Шестикласники у віршованій формі передають події увагу на тому, що День Соборності – національне свято
1986 року. Звучить пісня «Чорнобильська біда». Козло- України. Соборність – це забезпечення справжнього сува Лєра, Коваленко Аліна в інсценівці вірша «Чорно- веренітету і незалежності народу, місцевий фундамент
биль-трава» показали увесь трагізм Чорнобиля. Ведучі для побудови процвітаючої демократичної держави.
повідомляють, що на заході присутні ліквідатори аварії Здобутки попередніх поколінь продовжують своє житна Чорнобильській АЕС.
тя в поколіннях прийдешніх. Вони допомагають, підЮлія Циба веде розповідь про Подройка Віктора тримують зберігати найсвятіше – пошану для наших
Михайловича, водія БТР, який з 8 червня 1986 року батьків, дідів, справу боротьби за Українську державу».
брав участь у ліквідації у зоні № 3. Роман Гнізди- Звучить заключна пісня «Одна калина».
ло розповів про Кошмана Олександра Яковича, який
На класних годинах і годинах спілкування класу квітні 1986 року займався очищенням території, ні керівники ознайомили учнів із фактами звільпотім налагоджував зв'язок.
нення від фашистів Новоайдарського району,
Гості стисло поділилися спогадами. Подройко В. сіл Олексіївка, Колядівка, Михайлюки, Вовкодаєве.
М. Підкреслив: «Ми боролися з невидимим вороКожний проведений захід залишив глибокий слід
гом. Невидимим, але дуже жорстоким!» По закін- в серцях підростаючого покоління.
ченню заходу присутні дійшли висновку: «Пам'ять
є рушієм еволюційного поступу в майбутнє і обереН. ГЕТЬМАНЦЕВА,
гом найвищих загальнолюдських цінностей. І якщо
позаштатний кореспондент, с. Олексіївка.

Недавно в Новоайдарском сельском потребительском обществе состоялось
традиционное отчетное собрание пайщиков.
На повестку дня было вынесено много важных вопросов, среди которых и вопросы о работе правления потребительского общества в 2019 году, задания по
повышению эффективности организаций и предприятий в 2020 году, о балансе
потребобщества за 2019 год, итоги работы ревизионной комиссии и др.
У 2019-2020 навчальному році були проведені І-ІІІ тури Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів.
І етап (шкільний) проводився у жовтні 2019 року, ІІ (районний) – листопадгрудень 2019 року та ІІІ (обласний) – січень-лютий 2020 року. У районному етапі
взяли участь 363 учня із 17 закладів загальної середньої освіти. Призові місця
посіли 92 учня. 16 учнів брали участь в олімпіадах з двох і більше дисциплін.
На обласному етапі наш район представляли 32 учня: з ОНЗ Новоайдарська
школа-гімназія, Щастинської ЗОШ №1
І-ІІІ ступенів ім. К. Кутового, Щастинської ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів, Денежниківської ЗОШ, Гречишкінської ЗОШ І-ІІІ
ступенів та Новоайдарської обласної санаторної школи. Призові місця у ІІІ етапі
посіли:
- Самойлова Ганна, учениця 9 класу
ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія - І
місце з правознавства;
- Решетняк Анастасія, учениця 9 класу ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія
- ІІІ місце з української мови та літератури;
- Ізмалков Ілля, учень 10 класу ОНЗ
Новоайдарська школа-гімназія - ІІІ місце
з російської мови та літератури;
- Селіхов Ігор, учень 9 класу ОНЗ Но-

воайдарська школа-гімназія - ІІ місце з
історії;
- Горбатих Катерина, учениця 11 класу
ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія - ІІІ
місце з історії;
- Зеленський Борис, учень 11 класу
ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія - ІІІ
місце з англійської мови;
- Літвіненко Дмитро, учень 10 класу
Щастинської ЗОШ №1 – ІІІ місце з географії.
За підсумками ІІІ туру участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах маємо такі результати: 2016 рік – 5 переможців: ІІІ місце – 5 учнів; 2017 рік – 7
переможців: ІІ місце – 2 учня; ІІІ місце –
5 учнів; 2018 рік – 5 переможців: ІІІ місце – 5 учнів; 2019 рік – 7 переможців: ІІІ
місце – 7 учнів; 2020 рік – 7 переможців:
І місце – 1 учень; ІІ місце – 1 учень; ІІІ
місце – 5 учнів.
15 лютого 2020 року вихованці хореографічного ансамблю сучасного танцю
«Магія» м. Щастя (керівник Коваленко
Олена Анатоліївна) взяли участь у І Національному кубку з хореографії «Барви
Європи – Київ 2020», який відбувся в
м. Київ. Вихованці здобули І місце у номінації «Стилізований народний танець»
з танком «У садочку» та ІІ місце у номінації «Вільна змішана категорія», представивши танок «Таємниці мольфарок».
О. СЕЛІХОВ, начальник
відділу освіти.

С отчетным докладом выступила
председатель правления Новоайдарского сельпо Лариса Валентиновна Дейкун.
В выступлении она указала, что усилия
работников потребобщества были направлены на выполнение принятых на
втором собрании Совета XII созыва потребительской кооперации Новоайдарщины планов и заданий по дальнейшему
развитию и повышению эффективности
хозяйствования. Именно такой подход
к организации хозяйственных вопросов
позволил кооператорам обеспечить рост
объемов деятельности.
Что касается общего товарооборота, то за 2019 год он составил 2200 тыс.
грн. За отчетный 2019 год потребительским обществом достигнут положительный финансовый результат. Средства,
полученные от аренды, были направлены на развитие материально-технической базы: ремонт, приобретение
необходимых предметов.
В целом потребительское общество

в отчетном периоде сработало положительно. Нет кредиторской задолженности, отсутствует задолженность по
платежам в бюджет и фонды.
Особое внимание было уделено вопросам, которые еще не решены в полной
мере. Это, например, проблема закрытой
торговой сети; недостаточная работа по
приведению объектов к конкурентоспособному состоянию, соответствия требованиям брендбука; небольшой размер
среднемесячной заработной платы и
т. д. Все это требует дополнительного
времени, усилий для положительного
решения.
В итоге собрание пайщиков приняло
постановление по обговоренным вопросам, утвердили объемы хозяйственной
деятельности на 2020 год. Будем продолжать работу над дальнейшим развитием
потребительской кооперации района.
В. КОРНЕЕВ, председатель
райпотребсоюза.
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подсолнечника,
кукурузы
(отечественной и
импортной селекции),
а также эспарцет,
люцерна, костер, суданка.
Тел. 066-494-46-15
097-641-89-63

Магазин «Урожай»
г. Старобельск, ул. Кирова, 43/а,
в районе монастыря (бывшая ВЧ)

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

095-51-23-839
Ремонт
изготовление,
перетяжка,
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.
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продам
ДОМ, пгт. Новоайдар, ул. Вишнёвая: газ, свет, вода, 18 соток земли.
066-070-91-79.
ДОМ в с. Денежниково. 066-038-24-91.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds (Барский
машзавод), б/у. Итальянская автоматика. 099-36-88-604.
ВАЗ 21111 (универсал) 2003 г. в., 2300 $, 4 ЛЕТНИЕ РЕЗИНЫ на
титанах. 050-23-11-378.
ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ для помещений. 099-14-87-334.
Навесной КУЛЬТИВАТОР. 095-861-75-41.
КИРПИЧ и ШЛАКОБЛОК, б/у, ЛЕС (брус, балки), б/у.
066-612-84-87.
ПАСЕКУ (25 пчёлосемей), МАГАЗИННЫЕ НАСТАВКИ, СУШЬ и
другое. 095-170-06-15.
КОРОВУ (4 отёла), БЫКА (3 месяца). 099-70-60-611.
ПОРОСЯТ. 095-71-15-717.
ДОЙНУЮ КОЗУ с козлятами. 095-529-27-36.
БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ мясных и яичных пород, ИНДЮКОВ, УТОК, ГУСЕЙ, МУЛАРДОВ. СТАРТОВЫЕ КОРМА.
099-713-58-70. Олег.
ПТИЦУ-МОЛОДНЯК высококачественных пород (БРОЙЛЕРЫ, ИНДЮШАТА белые широкогрудые, УТЯТА, ГУСЯТА, МУЛАРДЫ, ЦЫПЛЯТА яичных и мясо-яичных пород),
СТАРТОВЫЕ КОРМА. 066-37-48-202.
БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮШАТ, ИСПАНКУ, МАСТЕР-ГРЕЙ и
другие породы. 095-193-73-54.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.
095-57-136-33.
НАСІННЯ (люцерна, конюшина, еспарцет, стоколос, суданка), сидератів, медоносів, соняшнику, кукурудзи. 099-503-69-17,
067-68-92-726. www.semenatrav.com
СЕНО в тюках, 1,25 за 1 кг. 066-31-32-595.

куплю
ЖИЛЬЁ в центре пгт. Новоайдар. 066-068-75-61.
ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
КРС: быков, коров, тёлок. 095-05-22-071, 095-900-82-92.
КРС. 099-005-75-77, 096-313-90-50.

услуги
Фермерство продає

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 050-964-09-80.

Домінант, Ломан Браун, Леггорн,
Борковська, Геркулес та ін.
Співпрацюємо з кращими
фермами України.
Доставка безкоштовно.
Тел: 066-039-95-20, 068-902-33-04

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК серії НУ № 9033011 на ім’я БАЙОВА Валерія
Володимировича вважати недійсним.
ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ на ім’я РОЗУВАЄВА
Євгена Вікторовича, 15.04.1990 р. н., вважати недійсним.

курей-несучок і молодняк

считать недействительнім
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14 березня православна церква вшановує святу Євдокію, ім'я якої асоціюється з заступництвом земної природи і знаменує пробудження життєвої сили землі. У народному календарі цей
день називається Явдохою: він має свої традиції і заборони.
Житіє святої. Згідно з пере- ху. З ранку віруючі поминають кидається від зимової сплячки
казами, Євдокія була однією з в своїх молитвах святу Євдо- бабак, виходить на світло, свинайбагатших мешканок Іліопо- кію, просять у неї зцілення ще три рази, а потім знову ляля, в молодості мала неймовір- від хвороб, моляться також за гає на іншу сторону і так спить
ну вроду, проте була блудницею. безнадійних хворих. У цей день до Благовіщення.
Тривалий час вона жила в гріху, прилітали ластівки. До цих перНа Євдокії дівчата до сходу
але, зустрівшись з ченцем на натих ставлення було особливо сонця вимовляли таку молитім'я Герман, стала розсудливою, шанобливе: вважалося, що цей ву: «Щоб на дорозі не стояли
прийняла християнство і від- птах є символом домашнього і мене, хрещену рабу Божу,
дала все своє майно єпископу вогнища, а також материнства добрим словом поминали».
і батьківства. Прийнято було З цього дня і до самої ТрійГеліопольському.
Наступні дні життя Євдокія пригощати ластівок хлібними ці співали пісні-веснянки, у
присвятила служінню Госпо- крихтами, тим самим надавати яких звучать оптимізм і світлі
ду в жіночому монастирі, де їм шану і визнання. Дуже вели- ліричні мотиви.
через деякий час посіла місце ким гріхом цього дня вважали
14 березня здавна вважався
настоятельки і прославилася руйнування гнізд ластівок. Як днем милостині. Подаючи сьорізними чудесами. Подейкува- і лелеки, вони, за народними годні, ми це робимо не тільки
ли, що молитва праведниці була віруваннями, приносять до бу- за себе, але і за наших рідних,
такою сильною, що від її слова динку, під дахом якого живуть, які вже відійшли в інший світ.
затишок і гармонію. Тому краще
воскресали мертві.
Прикмети на Євдокії.
Преподобна Євдокія при- не турбувати їх і не бешкетуваЯка Явдоха, таке й літо.
йняла мученицьку смерть в ти, виймаючи яйця з гнізда.
Якщо на Явдохи вітер із теТак як цей день вважався плого краю, то буде гарне літо,
56 років. У 170 році імператор Вікентій, який ненави- днем початку польових робіт, то і навпаки.
дів християнство, наказав її прийнято було в народі і провоЯк на Явдохи гарна сонячна
дити особливий ритуал на на- погода, то буде цей рік добрий
зарубати мечем.
Традиції Явдохи. У народі ближення весни. З цією метою урожай на картоплю.
цей день називають «Явдохою»: господині з ранку поспішали до
Як вода капає зі стріх, то
раніше він вважався не тільки лісу і набирали сучки. Вважало- ще довго буде холодно.
першим день весни, а й пер- ся, що вогонь, розведений за доЯвдоха з дощем — буде літо
шим день нового року, адже у помогою саме цих сучків, здат- тепле й мокре.
наших предків рік починався з ний прискорити прихід весни.
На Явдоху погоже — все літо
Вважалося, що свята Євдокія пригоже.
1 березня (14 березня по новому
стилю). Аж до XV століття на зберігає ключі від весняних вод,
На Явдоху сніг — на врожай.
таких потрібних для майбутЯвдохи відзначали Новий рік.
Що треба робити на Явдо- нього врожаю. У цей день проacc.cv.ua, zak-kor.net

Напередодні Міжнародного
жіночого дня відбувся турнір
з більярду «Свободная пирамида», присвячений чудовому
святу весни.
В змаганнях взяли участь
дев’ять хлопців – починаючих
більярдистів. Це Олександр
Шопін, Ілля Щербаков, В’ячеслав Мухін, Данило Міхін,
Дмитро Батурін, Кирило Мордасов, Максим Лукашук, Ілля
Бережний, Вадим Байов.
Перед початком змагань їх
привітали голова районної споживчої спілки Володимир Корнєєв та директор КЗ «Спорт
для всіх» Євген Білобровський.
Вони поздоровили учасників з
початком турніру. Вболівальниць прекрасної статі привітали зі святом. Також прочитали правила проведення гри.
І – до турніру!
Боротьба точилася цікава
та захоплююча. Нікому не хотілося поступатися. Навпаки,
хлопці-учасники бажали продемонструвати свої здібності та вміння. Кожний з них
показав гідну гру та хорошу,
якісну підготовку.
В результаті боротьби при-

Поздравляю
единственную
и неповторимую,
любимую
Татьяну Алексеевну
ФИЛЮК
с Днём рождения!
Танечка!
В день твоего рождения
я от души желаю
Удачи и везения,
любви без дна и края!
Пусть всё, о чём
мечтается,
сбывается, как в сказке!
Пусть солнце улыбается,
и пусть сияют краски:
Красивые и яркие,
весёлые и светлые.
И пусть желанья всякие
исполнятся заветные!
S. W. N.
15 марта
отмечает
90-летний юбилей
Илья Иванович
ШОПИН
У Вас сегодная юбилей
И мы от всей души
желаем
Прожить Вам
много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают
Вас года Ещё их сколько
в жизни будет!
Пусть будут
в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Дочери, зятья,
внуки и правнучки.

зові місця розподілились наступним чином. Переможцем
турніру, якому вдалося «обійти» суперників, став Максим
Лукашук. Друге місце заслужено посів Кирило Мордасов.
А ось «бронзу» третього місця розділили В’ячеслав Мухін та Данило Міхін. Молодці,
переможці, так тримати!
Всі полуфіналісти та фіналісти гри були нагороджені грамотами та медалями. Цю урочисту та приємну місію виконали
В. Корнєєв та Є. Білобровський.
Також по закінченню змагань

Україно-російськомовне видання
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на їх учасників очікував приємний сюрприз – смачненьке
пригощання з бутербродами та
чудовим тортом «Наполеон».
Хлопці залюбки поділилися своїми враженнями від
гри: «Дуже сподобалось. Цікаво, спортивно, неординарно.
Більярд – це особливий вид
спорту для нас. Він допомагає
розвивати точність, вміння розвивати уяву, мислити стратегічно. І це круто! Ми щасливі,
що долучилися до більярду та
цього турніру».
В. КОРНЄЄВ, голова РСС.
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15 марта отмечает
свой 60-летний юбилей
замечательный человек
Владимир Алексеевич
ГРЕЧИШКИН!
От всей души
поздравляем его
с этой датой!
Поздравляем с юбилеем! Вам сегодня 60. В
этот день всего важнее
Вам здоровья пожелать.
Чтобы сил побольше – в теле,
чтоб гармония – в душе, чтоб
удача – в любом деле, чтобы деньги – в кошельке.
С уважением – семья Духиных.
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