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2020 (дві тисячі двадцятий) рік за 
григоріанським календарем – високосний 
рік, що починається в середу.
Це 2020-й рік нашої ери, 20-й рік третього 

тисячоліття, 20-й рік XXI століття. 

Очікувані події
Січень. 
10-19 січня – в Лозанні (Швейцарія) 

пройдуть III Зимові юнацькі 
Олімпійські ігри.

Травень. 
8 травня – 24 травня. В 

Лозанні і Цюріху (Швейцарія) 
пройде Чемпіонат світу з хокею 
з шайбою.

9 травня. 75-річчя Великої 
Перемоги.

Червень.
12 червня – 12 липня. Прой-

де 16-й Чемпіонат Європи з        
футболу.

Липень. 
24 липня – 9 серпня. В Токіо 

(Японія) пройдуть XXXII Літні 
Олімпійські ігри.

Марсохід «Розалінд Франк-
лін» космічної програми «Екзо-
Марс» досягне Марсу. Запуск місії НАСА 
«Mars 2020».

Листопад.
3 листопада. Президентські вибори в 

США.

Пам'ятні дати та ювілеї
425 років з часу (1595 рік), коли ко-

заки взяли турецьке місто Синоп, 
вперше використовуючи при цьому                                    
козацькі підводні човни.

400 років з часу (1620 рік) відновлення 
православної ієрархії в Україні, коли 
Ієрусалимський патріарх Феофан вис-
вятив на православного митрополита        
Іова Борецького у 1620 році (10 вересня).

275 років з часу (1745 рік) початку спо-
рудження у Львові собору Святого Юра — 
кафедрального собору греко-католицької 
церкви.

250 років з часу (1770 рік) закла-
дення на місці сучасного Запоріжжя 
Олександрівської фортеці.

215 років з дня народження Гагса Ан-
дерсона, датського письменника-казкаря.

160 років з дня народження Антона   
Чехова, письменника, драматурга.

125 років з дня народ-
ження Максима Рильсь-
кого, українського поета,                         
перекладача, публіциста.

130 років з дня народжен-
ня Бориса Пастернака, поета, 
письменника і перекладача, 
лауреата Нобелівської премії         
з літератури.

125 років з дня народ-
ження Григорія Верьовки, 
українського композитора           
і хорового диригента.

175 років з часу (1845 рік) 
початку діяльності таємного 
К и р и л о - М е ф о д і ї в с ь ко г о      
братства в Києві (грудень).

75 років з часу (1945 рік) за-
вершення Другої світової війни 

капітуляцією Японії (2 вересня). Включен-
ня УРСР до складу 47 країн-засновниць 
ООН разом із БРСР (Білорусією) та СРСР.

25 років з часу (1995 рік) вступу України 
до Ради Європи.

Успейте 
оформить подписку 

на 2020 год! 
Успейте подписаться 

по цене 2019 года!
Читателям «Вестника 

Новоайдарщины» сооб-
щаем, что стоимость годо-
вой подписки составляет                                      
300 гривень. 

К тому же, в наступившем 
году сохраняются прежние 
льготы: при условии годо-
вой подписки в течение года 
можно бесплатно напечатать 
в газете одно поздравление                    
или объявление.

Сделайте подарок 
своим близким!
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Від щирого серця вітаю всіх 
із Новим Роком та Різдвом!

Бажаю, щоб всі негаразди залишились в ми-
нулому, щоб наступний рік приніс нам всім ща-
стя в родині, успіх в роботі, здоров’я та сили для 
руху вперед. Хай додасть він розуму українцям, 
хай вкаже вірний шлях нашій країні, прибрав-
ши зі шляху всі перепони! Бажаю миру в кож-
ну домівку і щоб всі плани та мрії втілилися                                                        
у життя! Пам’ятайте, що разом ми нездоланні!

О. РОМАНОВСЬКИЙ, керівник 
Луганської обласної «Батьківщини».

Напередодні Новорічних та 
Різдвяних свят мешканці села 
Смолянинове отримали гарний 
подарунок - 27 грудня 2019 року 
в селі Смолянинове відбулося 
урочисте відкриття сільської лі-
карської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини                              
Новоайдарського ЦПМСД.

В заході взяли участь голова 
районної ради Віктор Макогон, 
виконувач обов’язків голови Ново-
айдарської райдержадміністрації 
Тетяна Новикова, головний лікар 
Новоайдарського ЦПМСД Ольга 
Корж, начальник економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміні-
страції Олена Кізілова, Смоляни-
нівський сільський голова Рус-
лан Лисаков, депутати районної 
ради Михайло Помазан та Тамара     
Грибчук, жителі та гості села.

Від керівників звучали сло-
ва подяки усім, хто долучився до     
реконструкції даного об’єкта.

Такий результат став можливим 
завдяки спільним зусиллям орга-
нів місцевого самоврядування і ви-
конавчої влади, а також медичних 

працівників і комунального неко-
мерційного підприємства, проек-
тувальників, будівельної організа-
ції, які направлені на реалізацію 
масштабної програми із реформу-
вання сільської медицини.

Голова районної ради Віктор 
Макогон та в.о. голови райдерж-
адміністрації Тетяна Новикова 
здійснили урочисте перерізання 
червоної стрічки, вручили сімво-
лічній ключ від будівлі та, нато-
мість, отримали святковий коро-
вай. Смолянинівський сільський 
голова Руслан Лисаков та пред-
ставник СТОВ агрофірми «Сосно-
ве» Олена Матвієнко подарували 
амбулаторії символічні подарунки. 
Ансамбль Новоохтирського сіль-
ського Будинку культури привітав 
всіх піснями

Також всі присутні мали мож-
ливість оглянути приміщення 
закладу, його матеріально-тех-
нічне оснащення, а школя-
рі, які були присутні на святі,                                        
поласували короваєм.

naydar-rada.gov.ua

КУРС ДОЛАРА. Прогноз на 
20-й рік експерти роблять обереж-
но. Кажуть, якщо політика На-
ціонального банку не зміниться, 
долар може впасти ще. Інший сце-
нарій, що з нового року зелений 
почне рости – до 25-26 гривень. 

ЗАРПЛАТИ І ПЕНСІЇ. Пенсія 
трішечки підросте у липні. Менш 
ніж на сто гривень - 1712 грн.  А з 
грудня наступного року додадуть 
ще 57 гривень. Також перераху-
нок пенсії роблять автоматично 1 
березня ще з минулого року. Над-
бавка вираховується так - 50 % від 
зростання фонду зарплат, плюс 
50% від розміру інфляції.

Мінімальна  заробітна плата 
зросте більше - на 550 гривень 
- до 4 тисяч 723 гривень. Вона 
важлива, бо від неї відштовхують-
ся при розрахунку єдиного соці-
ального внеску. Це відрахування 
– на пенсії, виплати з безробіття, 
лікарняні та нещасні випадки. З 
нового року ЄСВ зросте більш                                
ніж на сто гривень.

Підвищать і прожитковий мі-
німум до 2189 грн, зараз 2102. 

Це важливо, зокрема для мо-
лодих вчителів, які працюють 
менше 10 років. Їх чекає приєм-
ний  бонус  – разова виплата –                                          
21 тисяча гривень.

А от чиновники з нового року 
визначатимуть розмір своїх зарп-
лат самі, виходячи з бюджетних 
можливостей. Їхні оклади відв’я-
зали від прожиткового мініму-
му. А отже, автоматино рости              
вони тепер більше не будуть.

ФОПи. З 1 жовтня 2020 року 
фізичні особи-підприємці повинні 
будуть використовувати рро - реє-
стратори розрахункових операцій. 
Це стосується ФОПІВ II-IV груп, 
які працюють у сфері торгівлі, зо-
крема в Інтернеті, громадського 
харчування та послуг. Решта має 
перейти на РРО із 2021 року.

ГАЗ = ТЕПЛО. Із 1 січня по 
1 травня тариф на газ буде фік-
сованим – 6600 гривень за тися-

чу кубометрів. Однак до цифри 
6600 треба додати тариф на тран-
спортування, розподіл,  націнка 
постачальника з ПДВ. З нового 
року ці тарифи теж переглянуть                      
у два етапи

СУБСИДІЇ. Уряд виділить  на 
субсидії менше грошей.  47 мі-
льярдів 600 мільйонів гривень. 
Водночас змінять формулу розра-
хунку субсидії. Щоб порахувати, 
якою буде ваша субсидія, потріб-
но буде дохід одного члена сім’ї 
розділити на два прожиткових 
мінімуми і помножити на 15 %. 
Це нововведення вступить у силу            
із 1 травня 2020.

ЄВРОБЛЯХИ.  Ті, хто ввіз ав-
томобіль із порушенням митних 
правил, сплатить штраф. Суми 
вражаючі -  від 85 до 170 тисяч 
гривень. А за використання єв-
робляхи у комерційних цілях       
стягнуть – ще 34 тисячі.

ШТРАФИ. Більше стягнуть і з 
тих, хто сів за кермо у нетверезо-
му стані або ж просто відмовився 
проходити медогляд на стан сп’я-
ніння. Штрафні санкції від 17 до 
32 тисяч гривень. І позбавлення 
прав до 3 років. У разі повторно-
го порушення – з вас стягнуть до 
51 тисячі гривень і також заберуть 
права.

МЕДИЦИНА. Із квітня ме-
дична реформа запрацює напов-
ну на всіх рівнях – первинному, 
спеціалізованому та високоспе-
ціалізованому. Для цього, кожен 
медичний заклад має відповідати 
вимогам Нацслужби, а вже потім               
підписати із нею договір.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ. Попри 
різні чутки, запуск системи тран-
сплантації не відтерміновується 
на рік. Переносять лише обов'яз-
ковість функціонування Єдиної 
державної інформаційної системи 

трансплантації. Це зроблено для 
того, аби не заблокувати прове-
дення трансплантації взагалі. А 
єдина інформаційна система – по 
суті величезна база даних про ре-
ципієнтів, трансплант-координа-
торів, пацієнтів і тих, хто за жит-
тя відмовився бути донором – ця 
база діятиме у тестовому режимі 
із квітня 2020. А до 2021 року має 
запрацювати у робочому режимі.

ВИЩА ОСВІТА. У 2020  уні-
верситети вперше прийматимуть 
сертифікати ЗНО чотирирічної 
давності. Виняток – іноземна 
мова. Решта предметів прийма-
ється. Творчі конкурси проводити-
муть перед подачею документів. 
ЗНО тепер  здаватимуть і після ба-
калаврату для атестації студентів. 
Результати також можна викори-
стати для прийому в магістрату-
ру. А дипломи державного зразка 
- скасовують. Через різну якість 
освіти кожен університет видава-
тиме студентам власні дипломи 
довільної форми.

tsn.ua

 
 

На виконання постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 21.10.2015 № 856 Мініс-
терством розвитку громад та 
територій України проведено 
рейтингову оцінку соціально-                                  
економічного розвитку регіонів                                       
за січень-вересень 2019 року.

Слід відмітити, що за на-
прямом «Фінансова самодо-
статність» область піднялася 
з 12 на 7 місце, за напрямом 
«Розвиток інфраструктури» –                                                     
з 24 місця на 12.

Основні промислові підпри-
ємства області – ПрАТ «Ру-
біжанський картонно-тарний 
комбінат», ТОВ «НВП «Зоря», 
ТОВ «Рубіжанський трубний 
завод», ТОВ НВФ «Мікрохім», 
ФОП Смалій, ТОВ «Рубіжанська 
панчішна мануфактура», ПрАТ 
«Сєвєродонецьке об’єднання 
«Азот», ПрАТ «СНВО «Імпульс», 
ТДВ «Сєвєродонецький завод хі-
мічного нестандартизованого об-
ладнання», ТОВ «НВО «Сєвєро-
донецький Склопластик», ТОВ 
ВТФ «Шарм», ТОВ «Лисичан-
ський склозавод», ПАТ «Лиси-
чанськвугілля», ВП «Луганська 
ТЕС» ТОВ «ДТЕК «Східенер-
го», ТОВ «Старобільська швей-
на фабрика», ТОВ ВП «Бумер», 
ТДВ «Попаснянський вагоноре-
монтний завод», ДП «Первомай-
ськвугілля». На 1 жовтня 2019 
року господарську діяльність 
здійснюють 1083 агропромис-
лових формувань та 44 тисячі 
особистих господарств населен-

ня області. Індекс продукції рос-
линництва порівняно з відповід-
ним періодом 2018 року становив 
107 %, у тому числі у підприєм-
ствах – 107,9 %, у господарствах                                            
населення – 105,4 %.

За результатами оцінки ді-
яльності виконкомів міських 
рад міст обласного значення та 
райдержадміністрацій лідерські 
позиції протягом довгого часу 
серед міст обласного значення 
займає Сєвєродонецьк, серед ра-
йонів Старобільський, Білокура-
кинський та Новоайдарський. В 
аутсайдерах – місто Лисичанськ 
та Сватівський, Міловський і По-
паснянський райони. Позитивна 
тенденція розвитку спостеріга-
ється у Білокуракинському райо-
ні, який з 8 місця піднявся на 2. 
Натомість Сватівський район з 6 
місця перемістився на 10.

Оцінку здійснено за 17 показ-
никами, що характеризують си-

туацію за 5 напрямами в різних 
сферах соціально-економічного 
розвитку територій (економічна 
ефективність; фінансова само-
достатність; ефективність ринку 
праці, соціальний захист та без-
пека; розвиток інфраструктури 
та якість довкілля; відновлювана 
енергетика та енергоефектив-
ність) та проведено ранжування 
територій за кожним напрямом 
оцінки.

Місце Новоайдарського рай-
ону  за основними показниками:

Економічна ефективність – 2
 Фінансова самодостатність  – 

10.
Ефективність ринку праці, со-

ціальний захист та безпека  – 1.
Розвиток інфраструктури та 

якість довкілля  – 5.
Відновлювана енергетика та 

енергоефективність – 4.
Підсумковий рейтинг - 3 місце.

loga.gov.ua
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Розпочав круговерть святкових 
заходів концерт до Дня Святого 
Миколая. Неймовірні та артис-
тичні ведучі Катерина Сидоренко 
та Микита Янцен розповіли, що 
Святий Миколай - чудотворець, 
доброчинець, чарівник. У ніч на 
19 грудня, у день його пам'яті, він 
розносить дарунки дітям, вітає 
з зимою, благословляє на добрі 
вчинки. 

Миколай народився у 280 році. 
Хлопець ріс у добрі та любові, 
але його глибоко засмучувала 
бідність людей. Він як міг допо-
магав бідним родинам, дітям-си-
ротам. Щоб не принижувати 
людей милостинею,  він вночі  
розносив їжу, одяг, ласощі і клав 
на порозі убогих осель. З часом 
люди довідалися про до-
брочинця і уже відкрито 
йшли до нього із своїми                   
бідами та проблемами. 

За легендою, Святий 
Миколай живе у Раю на 
небесах і раз на рік спу-
скається на землю, щоб 
прийти до діток і прине-
сти їм дарунки за хороше 
навчання, чемну поведін-
ку, повагу до батьків та 
старших людей. Святий 
Миколай все знає про ді-
ток, усе хороше і погане 
записане у нього у вели-
кій книзі, котру допома-
гають йому заповнювати 
ангели цілий рік. А якщо 
котрась дитина була не-
чемною чи не хотіла вчи-
тися, то замість Святого 
Миколая у чарівну груд-
неву ніч до нього прийде 
чортеня Антипко. Але 
то буває дуже рідко, бо дітки у 
нас усі слухняні і добре вчаться                                      
на радість батькам.

Звичайно, не виняток юні 
талановиті артисти ДШМ. 
Відкрила святковий концерт 
молодша група хореографії                                                
«Танком янголів».

Відмінно продовжили дару-
вати святковий настрій вокаліст-
ки: мила Аліна Лактіна, задум-
лива Крістіна Магдич, чарівна 
Наталія Гречишкіна, замріяна                   
Анна Кішкінова. 

«У танці сила, радість, щастя 
жити» - під такі слова вийшли на 
сцену учні середньої та старшої 
груп класу хореографії з гарним 
українським таночком.

І знов черга вокалістів вра-
жати своїми талантами. Еста-

фету у хореографів прийняла 
енергійна співоча Тетяна Анто-
нова. Далі глядачів привітали 
своїми піснями ніжна Мирос-
лава Вакуленко та усміхнена                                                  
Катерина Сидоренко.

Сучасним танком з цікавою 
постановкою порадували учні 
старшої групи класу хореографії. 
Не пасли задніх і учні середньої 
групи класу хореографії. Для 
концерту вони підготували гарну  
танцювальну композицію.

Під гучні оплески виходи-
ли на сцену з піснями загадкова 
Інна Рижкова, талановитий та 
харизматичний Данило Про-
нін, усміхнена та голосиста 
Анастасія Шилова, запальний                                                     
Володимир Михайлюк.

Ось так непомітно за гарни-
ми танцями та піснями минув 
час. Своїми талановитими ви-
ступами діти закликали диво. 
На сцену вийшов Святий Ми-
колай. Він подякував дітлахам 
за чудовий концерт та віддячив 
солодкими подарунками. «Будь-
те добрі й завжди щирі, живіть в 
злагоді і мирі!», - такими щири-
ми побажаннями закінчився ця                                              
неймовірна святкова програма.

А наступними до свята долу-
чилися інструменталісти. Звуки 
красивих мелодій у виконанні ви-
кладачів та учнів школи мистецтв 
нікого не залишили байдужими, 
закликаючи у світ чарівної казки 
та краси. Справжніми зірками 
вечору інструментальної музи-
ки стали викладачі Тетяна Жда-

нова, Катерина Приказчикова, 
Аліна Полтавська. На високому 
рівні виступили юні таланови-
ті музиканти Софія Глазунова, 
Роман Кирилов, Єва Ільченко, 
Микита Пронін, Дарія Корєнєва, 
Віталій Дяченко, Ксенія Тиха-
нова, Михайло Можаров. Дуже 
прийшлися до вподоби глядачам 
«Рок-н-рол» у виконанні тріо 
гітар (О. Часніков, А. Ісмаіло- 
ва, О. Зайцев) та «Перуанський 
вальс» (квартет гітар: М. Пронін, 
С. Пігуль, В. Дяченко, О. Зайцев). 
Нікого не залишили байдужими 
виступи ансамблю духових та 
ударних інструментів та форте-
піанного дуету. Завжди з нетер-
пінням очікують глядачі виступів 
гурту «Басстрім». І цього разу, 

як завжди, очікування 
не виявилися марними. 
Музиканти Д. Пронін, 
М. Пронін, П. Ткаченко 
були на висоті. Драйв, 
енергія та безперечний 
талант – саме так мож-
но коротко охарактери-
зувати «басстримівців».

Не губились на тлі 
більш досвідчених ко-
лег - юних музикан-
тів - менші учні школи 
мистецтв. На своєму 
новорічному концерті 
сяяли неймовірними 
талантами, радували 
піснями та інструмен-
тальними композиці-
ями Аліна Суворова, 
Кіра Тіханова, Каріна 
Черкашина, Сергій 
Смолій, Саша Антоно-
ва, Маша Карташова, 
Маша Ігнатенко, Злата 

Соколова, Ксюша Малкова, Даша 
Крохмальова, Ліза Рогозинська, 
Вітя Нікітін, Денис Коюда, Карі-
на Скубко, Лєра Голубцова, Аріна 
Стельмашенко, Уляна Єрмоленко, 
Віка Оніпко, Діана Шпіга, Віка 
Адоніна, Ваня Рогозинський, Іра 
Скубко, Аня Русінова, Ярослав 
Гречишкін, Карина Чемерських, 
Влад Логвінов та Микита Янцен. 
Кожний з юних артистів виклав-
ся на всі 100 %, зачарувавши всіх 
та начаклувавши справжнього       
новорічного настрою.

Тож, впевнені, Новий рік буде 
не менш музичним, ніж попе-
редній. Бо ж вступили ми в нього 
на музичній ноті завдяки талано-
витим музикантам ДШМ.

М. ТИХОНОВА.

Відповідально підготувались до зустрічі Святого Миколая та Нового року вокалісти, хорео-
графи та юні музиканти з Дитячої школи мистецтв Новоайдару. Вони присвятили цьому святу                    
незабутню концертну програму.

Ведучі тепло привітали всіх, 
хто зібрався на святковий захід: 
«Тож зібрались ми із вами у цій 
святковій залі, щоб усім вам роз-
казати і світу прорекламувати на-
ших читачів найкращих. Всі вони 
талановиті. На кого ти не глянь. 
Немає тут нездібних, у кожно-
го талант. Читачі вони старанні.     
Таланти в них багатогранні».

Далі слово надається слово ди-
ректору районної бібліотеки І. Ко-
совій. Ірина Дмитрівна висловила 
вдячність користувачам, читачам 
за міцну дружбу. «Шановні гості, 
улюблені наші читачі! Сьогодні у 
нас в бібліотеці велике, незвичай-
не свято – бенефіс книги і читача. 
Наш бенефіс - презентація  талан-
ту і заслуг, захоплень і перемог 
наших читачів. А ще це буде гімн 
головній діючій особі нашої біб- 
ліотеки – його величності читачу! 
Я впевнена, що наша дружба не 
закінчиться ніколи, - зауважила 
Ірина Косова.  – А наступного 
року стане ще міцнішою. Хай Но-
вий рік дарує вам тільки найкра-
щі, найдобріші моменти, радість, 
мир, щастя та добробут щодня, 
щохвилини».

Приєднались до привітань і 
ведучі, додаючи до цього статку 
здоров’я, бадьорості, невичерп-
ного бажання читати, творити, 
мріяти А  також читачів привіта-
ли улюблені герої книжок, в яких 
вдало перевтілилися бібліотекарі 
районної бібліотеки.

Найхвилюючий та найочі-
куваніший момент заходу – ви-
значення та  нагородження 
найактивніших читачів та корис-
тувачів бібліотеки. Тож, давайте 
дізнаємось їхні імена. В номіна-
ції «Читання – справа сімейна» 
нагороду отримали Єва Сергіївна 
та Діана Коломієць.  «Я читаю                           

больше всех, меня в жизни ждет 
успех» - з таким девізом кроку-
ють по життю переможниці одно-
йменної номінації Вероніка Щер-
баченко, Анастасія Золотарьова та 
Нелі Дубова.

Номинація «Багатогранний ко-
ристувач біблиотеки» стала зірко-
вою та принесла перемогу Світ-
лані Гадяцькій та Аліні Майєр. 
Наступна номинація  «Творча на-
тура»  відкрила таланти Миколи 
Івановича Чоботова та Лілії Ва-
силівни Заїки. Найкращими знав-
цями історії рідного краю визнані 
Володимир Сергійович Мартинов 
та Андрій Васильович Подройко.

«Вірним партнером бібліоте-
ки» визнано Наталію Юріївну 
Магдич. А в номінації «Человек 
читающий» перемогли Олексан-
дра та Марина Приходько.

 Переможців та гостей свята 
привітали літературні герої (бі-
бліотекарі). Т. М. Василевська 
влаштувала літературну вікто-
рину «Агенство «Лунне сяйво». 
Вона пройшла на одному диханні 
та дуже всім сподобалась. Потім 
був організований пізнавальний 
квест по бібліотеці. Дітлахи у за-
хваті гоцали по приміщенню у 
пошуках відповідей на запитання. 
Переможців квесту чекали пода-
рунки від Новоайдарського рай-
онного центру соціальних служб 
у справах сім'ї, молоді та дітей. 
А завершено захід на «солодкій» 
ноті з новорічними життєрадіс-
ними пророцтвами на наступний 
рік від бібліотечної «ворожки» 
Світлани Прониної. Згідно про-
роцтвам, Новий рік буде багатим 
на гарні новини, обдарує кож-
ного щастям та благополуччям. 
Вірте, ці побажання обов’язково                          
втіляться в життя!

М. ТИХОНОВА.

 

Напередодні Нового року в районній бібліотеці, в медіацентрі,  
відбувся традицій щорічний, улюблений багатьма захід «Кращий 
читач року».

Які вони кращі читачі бібліотеки? Одним реченням не переда-
ти, але спілкування з ними приносить задоволення та надихає на 
творчі винаходи. Вони обожнюють читати, відкривати для себе 
щось нове, ділитися враженнями та талантами. Їх всіх об’єднує 
любов до читання та до бібліотеки.
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Музейники підготували для дітей 
цікаві казкові подорожі стежками 
тридев’ятого царства, які пролягали че-
рез музейні експозиційні зали і прихо-
вували багато чарівних таємниць. Захо-
пленню дітлахів не було меж. Спочатку 
їх зустріла справжня казкарка. Вона-то 
і пояснила хлопцям та дівчатам, що 
тридев’яте царство зачароване, і їм тре-
ба зробити все можливе, щоб врятува-
ти королівство, розгадуючи таємничі       
завдання суворої Снігової Королеви.

  Мандруючи від казки до казки, учні 
виконували різноманітні пізнавальні за-
вдання, розважалися, змагались, брали 

участь у цікавих майстер-класах тощо. 
У казці вони познайомилися і з Коти-
горошком, і з трохи ледачім Ємелею, і 
стали глядачами та активними учасни-
ками казки «Круть-Верть». Завзято діти 
ловили рибку в «річці», молотили зер-
но, робили з нього борошно та випікали 
пиріжки, змагалися в спритності з Ба-
бою-Ягою та спілкувалися з царівною-

жабкою, відгадували загадки та влас-
норуч створювали сніг, щоб всюди 
панував зимовий новорічний настрій. 
За кожне вдало пройдене завдання 
діти отримували літеру. Отримавши 
достатню кількість літер, вони мали 
скласти загадане чарівне слово. Се-
ред них були «канікули», «музей» 
та «вічність». В такій цікавій формі 
відбулося активне знайомство дітей 
з різноманітними музейними пред-
метами та народними традиціями. Ті 
діти, які вже бували раніше в музеї, 
швидко відгадували старовинні 
предмети побуту і розповідали,                                                                                               
як їх правильно використовувати.

Кульмінацією квесту була зустріч 

зі «справжньою» Сніговою Короле-
вою. Від неї діти отримали останнє 
завдання – скласти з уламків її розби-
те дзеркало. І ось завдання успішно 
завершено. Снігова Королева задово-
лена. Тож віддячує дітлахам  за до-
помогу і за чесно пройдену повну 
пригод казкову подорож солодкими по-
дарунками – цукерками із побажаннями                                             
та добрими порадами на новий рік..

Музейники говорять, що напередодні  
свят квести будуть продовжувати-
ся.  Не виключено, що в найближ-
чому майбутньому вони підготують 
якісь цікавинки в подібній формі 

і для більш дорослих відвідувачів                                                                     
музейного тридев’ятого царства.

Тож  ласкаво просимо до музею! Чу-
довий настрій та багато-багато різних 
цікавинок музейні співробітники гаран-
тують! І це їм під силу. Бо вони не про-
сто музейники, а ще й казкові автори 
та виконавці квесту:  хранителька по-
рядку Тамара Верєйкіна, головний при-

думщик Наталія Антонова, володарка 
Льодового королівства Ольга Клочкова, 
«навігатор» по українських казках Алла 
Сорокіна та  головний казкар Анна Бож-
кова. Всі вони неперевершено впорали-
ся зі  своїми ролями та подарували ма-
леньким відвідувачам музею справжню 
новорічну музейну казкову пригоду.

А ще, до речі, чотири з п’яти 
співробітниць музею народилися 
саме в рік Щура, тож, мабуть, цей 
рік стане ще пліднішим в музейній 
роботі. Саме цього і побажаємо на-
шим музейчикам. І щоб на все                                                                               
у них вистачало сил та натхнення!

М. ТИХОНОВА.
Фото М. ЛИТВИНЕНКА.

Зимой есть много праздников, кото-
рых с нетерпением ждут и взрослые,        
и дети.

А начинаются они с Дня Святого Ни-
колая. Не зря этот день считается вол-
шебным. Ведь в этот день принято дарить  
подарки детям, проводить утренники.

Уже по доброй традиции в нашей 
сельской библиотеке прошло празднич-
ное мероприятие для детей: «Святий 
Миколай, до нас в гості завітай!». Мы 
готовились к празднику: украсили нашу 
библиотеку гирляндами, снежинками, 
которые очень искусно делает наша                    
Евгения Декина, нарядили елочку. 

И вот наступил праздник. Пришли 
мамы, дедушки и бабушки со своими 
детками. Ведущая Ю. Рябоконь вместе 
с помощниками Святого Николая – ан-
гелочками (М. Кофанова и Н. Токарева) 
очень постарались, чтобы детям было 
весело. Ребята веселились, участво-
вали в конкурсах, играли в «снежки»,                    

наряжали елочку, отгадывали загадки.
И вот в гости пришел Святой Ни-

колай (Е. Заруцкая), который поздра-
вил всех с наступающими новогодни-
ми праздниками, пожелал здоровья и                                    
благополучия каждой семье. 

Нельзя не отметить, с каким вос-
торгом восприняли появление гостя 
наши малыши. Они с удовольствием 
водили хороводы, пели песни, читали 
стихи. И какой же праздник без подар-
ков! В конце праздника каждый ребе-
нок получил из рук Святого Николая 
сладкий подарок. Сколько позитива и 
ярких моментов принес этот праздник! 
Дети были довольны. А когда видишь 
улыбки детей, их светящиеся радостью 
глаза, то и нам, взрослым, становится                                                                      
тепло и радостно на душе.

Е. ЗАРУЦКАЯ, 
библиотекарь Спеваковской 

сельской библиотеки.

Ведучий Р. М. Поклонський запро-
шує команди «Спартанці» (капітан Ар-
тем Гибалюк) і «Стрільці» (капітан Ки-
рило Мордасов) та суддівську комісію: 
заступника директора з навчально-вихов-
ної роботи Л. С. Пилипчук, заступника 
директора з виховної роботи Т. М. Лігус,                                                            
педагога-організатора Т. В. Козлякову.

Оголошується перший етап – розмин-
ка. Команди чітко відповідають на за-
питання ведучого про види спорту. Пе-
ремагає команда «Спартанці». Під час 
перерви Юлія Тищенко, Олександр Циба 
та Валерія Гладка розважили присутніх                                                 
дотепними віршами про спорт.

Оголошується другий етап – «Гра з гляда-
чами» – за правилами якого, якщо команда 
не дає правильної відповіді, їй допомагають 
вболівальники. Разом з вболівальниками 
знов перемогла команда «Спартанці».

Третій етап – «Бліц-турнір», в ході якого 

команди повинні дати якомога більше пра-
вильних відповідей на 16 запитань кожна.    
І знову перемагають «Спартанці».

Поки судді підраховували остаточні ре-
зультати, на глядачів чекала музична па-
уза. Проникливо і зворушливо Юлія Ти-
щенко та Артем Гибалюк виконали пісню                  
«Ось тобі моя рука».

Оголошуються результати: із рахунком 
30:19 перемогла команда «Спартанці». 
Додатково хотілось би відзначити актив-
ність і азарт гравців. Всі одностайно дійш-
ли висновку: найактивнішим гравцем був             
Артем Гибалюк. Щирі вітання!

Брейн-ринг добігає кінця. Ведучий Ро-
ман Поклонський усім учасникам захо-
ду бажає здоров’я, оптимізму, подальших        
інтелектуальних та спортивних перемог.

Н. ГЕТЬМАНЦЕВА, 
позаштатний кореспондент, 

с. Олексіївка.

Якщо ми поставимо запитання: якою хочемо бачити свою дитину? Гадаю, кожен 
у першу чергу скаже: здоровою і щасливою.

Здоров’я наших дітей – це завдання перед нашим суспільством і перед навчальним 
закладом. Велика увага здоров’ю дітей приділяється педагогічним колективом НВК 
Олексіївська школа-гімназія. З метою пропаганди здорового способу життя, прище-
плення любові до систематичного заняття фізичною культурою і спортом, розши-
рення кругозору про фізичну культуру і спорт, під керівництвом учителя фізичної 
культури Романа Миколайовича Поклонського відбувся брейн-ринг «Знавці спорту».

 

19 грудня, в День Святого Миколая, у Новоайдарському районному 
краєзнавчому музеї розпочався казковий квест «Таємниці Снігової Королеви».

Повз такий цікавий захід дітлахи ніяк не могли пройти, тому малеча ра-
зом зі своїми вчителями стала бажаним гостем музейного «Тридев’ятого             
царства». Та це й не дивно.
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Судьба гостьи
Щенок появился в нашей 

хате в период глубокой осени, 
в пору предзимья. Увидев его, 
мама стала причитать: мол, он не                              
может ходить, есть. 

– Где ты его взял? – спрашивает. 
– У соседа Вовки. Мать                   

его ругает – отвечаю. 
– А ты жалостливый, сердоболь-

ный, приволок.
Услышав наш разговор, отец не 

стал перечить. Словом, посовето-
вал своей половине угомониться и 
сразу щенка окрестил: Найда. Мне 
посоветовал своевременно кор-
мить своего любимца и ухаживать 
за ним. Росла малышка по дням. 
С оборудованием уголка проблем 
не было. Зима выдалась холодная. 
Найда облюбовала теплый уголок. 
Стала спать в поддувале печки. 
Мама раньше всех вставала. Станет 
чистить поддувало – да не тут-то 
было. Рычанье, гавканье наполня-
ли всю хату. Я поднимался, выта-
скивал щенка из его «комнатушки»       
и успокаивал его, гладил.

Когда печка разгоралась, по-
ддувало прикрывали. Угли пере-
горали, дверцу открывали. Такой 
спектакль продолжался три месяца. 
Испытания дружок перенес до-
стойно. Вид у него был страшнень-
кий: во многих местах обгорела                     
шерсть, хвостик тоненький.

Весна была дружной, ранней. 
С каждым днем солнышко подни-
малось все выше и выше, грело. 
Бывало, сяду на крыльце, возьму на 
колени комочек пепельного цвета 
и разговариваю с ним. Рад до не-
узнаваемости! Стучит хвостиком 
по моему боку, смотрит в мои глаза, 
так и норовит приблизиться сво-
ей мордочкой к моей щеке. Вдруг 
изменилось поведение малышки. 
Она забеспокоилась. Все внима-
ние на калитку, на дорогу. Кру-

тит головой то влево, то вправо.                          
Вижу, мужик пошел.

Прошло три месяца. Не узнать 
нашу Найду. Красивая, хвост опу-
щен, шерсть лоснится. Что сам 
кушал, то и ей давал. На заботу 
отвечает безукоризненной служ-
бой. Как-то озорничал с ней. Игра-
ли мячиком. Брошу последний, а 
она молнией за ним, хватит и не-
сет. Начинает баловаться, а я ей: 
«Апорт, ко мне!». Четко выпол-
няет команду. Знает, что получит 
вознаграждение – кусочек сахарку,                                 
конфетку-подушечку.

Увидев наши забавы, сосед 
Вовка, не опасаясь, поспешил к 
нам. Что было?! За две-три секун-
ды Найда была у калитки. Я ее не 
узнал. Шерсть на холке поднялась, 
глаза горели, грозное рычание, 
щелканье зубами и частое гав-
гав… Такое поведение было ко 
всем, кто пытался войти на терри-
торию двора. Успокаивал ее, а она 
смотрела на меня своими умны-
ми глазами, так и хотела сказать:                                              
«Я не могу иначе».

Охотничья страсть
Вскоре у нас появилась не чи-

стых охотничьих кровей собака. 
Назвали Волгой. Работала хоро-
шо. Отец брал на охоту обеих. 
Волга, подняв зайца, работала по 
следу до тех пор, пока не выйдет 
русак на стрелка. Найда избирала 
другой путь, хитрую методику. Она 
не надрывалась, думала. Бывало, 

выйдет на пахоть, нос по ветру и 
побежала, не спеша. Учуяв запах 
зверя, шла на круг. Если заяц не 
поднялся, то шла на второй круг и 
поднимала косого. Папка хорошо 
изучил ее поведение и добывал 
охотничий трофей. Часто просил 
пойти с ним на охоту. Иногда дава-
лось добро. Помню, снежный по-
кров был небольшой, теплая погода. 
Обе собачки с нами. К месту охоты 
подошли охотники-новоайдарцы. 
Последние уселись позавтракать. 
Собачья свора, в которой были 
сеттеры, породистые русские го-
нчие, русские пегие гончие, по-
лучала из рук хозяев снадобье:                                                              
куски колбасы, булочки, пряники.

Мы и наши четвероногие дру-
зья стояли в сторонке. Что нача-
лось? Стали смеяться над отцом, 
мол, мы знаем тебя как хорошего 
охотника, а в охотугодия выхо-
дишь с дворнягами. Особенно был 
«красноречив» молодой охотник, 
хозяин сеттера. Волга резвилась, 
а Найда опустила голову, иногда 
бросала взгляд на обидчиков. Вско-
ре она направилась на участок па-
хоты (летом здесь были огороды), 
понюхала, прошла примерно 30 
метров и пошла по кругу. Отец 
предложил «молодцу» пробежать 
50 метров и остановиться у кусти-
ка. Увидев нерешительность, сам 
сделал это. Найда шла по второму 
кругу. Заяц, покинув теплую лежку, 
тут же был сбит метким выстре-
лом. Через пару минут трофей                                                              
лежал у ног владельца сеттера.

- Бери. Ты сегодня зайца не до-
будешь, - сказал отец. И добавил: 
- Я с охоты с пустым рюкзаком                  
не прихожу.

Все гости наших охотугодий 
опустили головы и тихо разошлись 
по лесу. Увидев опасную стрельбу, 
отец решил сменить курс. Через 
час я нес домой старого тяжело-
го ушастого, а отец продолжил           
необходимое любимое занятие.

По следу вора
Моя мама была настоящей 

труженицей. За доблестный труд 
в годы войны удостоена меда-
ли. В послевоенные годы на 
уборке хлебов работала с от-
цом. Трудились, я вам скажу.                                                                      
К вечеру валились с ног. 

Шли годы. На поля пришла тех-
ника. Но немало дел осталось и 
в колхозе, и в личном подсобном 
хозяйстве. Держали корову, птицу, 
два-три огорода. Словом, был по-
вод вставать до восхода солнца. 
Первым делом корова. Зашла в са-
рай, а буренки нет. Дрожащим го-
лосом подняла хозяина. Беда! Отец 
раз-другой прошелся по дорожке 
в сад, до калитки. Никакого следа 
от животного. Найда в это время 
хозяйничала в саду, который был 
заложен у подножья горы. Прибе-
жит, поластится, и снова в сад. Как 
будто зовет: пойдем по дорожке, 
там след! По обе стороны сочное 
зеленое разнотравье. Здесь выпа-
сался молодняк КРС. В осенние 

ненастья дорожка была единствен-
ным путем на производственные 
участки хозяйства.

Найда несколько раз приходила 
и уходила… Когда позади осталось 
около километра пути, отец присел 
на корточки и на росистой траве 
увидел отпечатки следа. Ну, Най-
да, ну, следопыт! И вдруг услышал 
ее лай. Не громкий, не злобный, а 
с ноткой радости. Считанные ми-
нуты быстрой ходьбы, и хозяин ви-
дит: у дерева на короткой привязи 
стоит корова, а вокруг нее мотался 
наш верный друг, настоящий следо-
пыт – Найда. Животное поставлено 
вором на убой. Успели, опередили 
задумку недоброго человека.

Спустились с пригорка и пош-
ли по улице села. Отец шагает по 
левой стороне от коровы, а собач-
ка – по правой. Когда остались 
считанные метры до двора, Найда 
устремилась вперед. Подбежав к 
калитке, громко залаяла, подавая 
сигнал о радостной весточке. Мама 
плакала и радовалась. Обняв Зою, 
она спрашивала: «Где же ты была, 
моя родная, наша кормилица?». 
Дав пойло и подоив буренку, она 
налила миску борща и подала рав-
ноправному четырёхлапому члену 
нашей семьи. На десерт предложи-
ла чашечку парного молока. Отве-
дав лакомства, следопыт уселась 
на крыльце и с гордо поднятой                    
головой смотрела в мои глаза…

Зимой Найды не стало. Всегда 
была во дворе. Но в тот злополуч-
ный день (вёлся отстрел собак) 
выскочила на улицу и попала под 
свинцовую метель. Все тоскова-
ли по ней. Я потерял забавного 
организованного друга, который 
дарил мне радость, терпеливо                   
ожидал моего прихода из школы…

Писал, пишу и буду писать 
для тебя, читатель, 

с уважением, ваш 
Дмитрий КУРОЧКА.

За годы моего детства и юности на нашем подворье побывало много собак. Отец был любителем ру-
жейной охоты. В последние годы охотники были на строгом учете. Им представлялась возможность 
отстреливать пушного зверя три дня в неделю. Даже доводился план по сдаче шкурок. Выполнил зада-
ние – получи вознаграждение. Выдавали муку, ситец. Государству требовалось второе золото – пушнина.

Забегая вперед, скажу, что одна из собак была умной, красивой, серьезной и главное – предан-
ной. Она надежно охраняла двор, обладала всеми качествами охотничьей собаки, злая к ворам.                                                                 
Последних находила по следу. О ней мой рассказ.

Недавно посчастливилось по-
знакомиться с одной такой уме-
лицей. Героиня нашего рассказа 
Ксения Шеховцова мыловарением 
увлекается как раз ровно год, и за 
этот промежуток времени добилась 
немалых успехов. Действитель-
но, в ее коллекции, в коллекции ее 
родных и друзей можно увидеть 
мыло самых разнообразных форм, 
цветов, размеров. Сейчас девуш-
ка за любимым увлечением, в по-
исках чего-то необычного может           
просидеть и до часу ночи.

А с чего же все начиналось? 
«Все началось с того, - рассказыва-
ет Ксения, - что я увидела на 
Youtube, как одна мастерица делает 
мыло в виде очищенной мандарин-
ки. Мне захотелось попробовать. Я 
запаслась всем необходимым и при-
ступила к созданию своего первого 
мыльного шедевра. И это оказалось 
так интересно, что останавливаться 
мне не хотелось. Следующим моим 
творением стало мыло в виде свин-
ки. Оно всем так понравилось, что 
мне пришлось потрудиться, чтобы 
всех родных и друзей в Новый 
год одарить такими интересными        
мыльными фигурками.

Если говорить о сложности, то 
изготовить мыльце, в общем, не так 
уж сложно, это не требует огром-
ного количества времени (на одно 
мыльце уходит где-то минут 40), 
но, правда, это довольно затратное 
хобби. Хотя, если вам это правда 
нравится, оно того стоит.

Для того, чтобы изготовить 
мыло, понадобится много ингре-
диентов. Это не только формочка 
и мыльная основа, благодаря чему 
получается красивое мыло. Но 
также мыло еще нужно обогащать, 
чтобы оно было не только привле-
кательным на вид, но и полезным, 
чтобы ухаживало за кожей. А для 
этого мыло нужно усложнять раз-
личными видами эфирных 
или твердых масел. Ну, и, ко-
нечно, куда же без ароматиза-
торов (ведь есть столько по-
трясающих запахов, которые 
помогут сделать мыльце осо-
бенным и неповторимым)! А 
еще не последнюю роль при 
изготовлении мыла играют 
красители. Ведь, согласитесь, 
обычное белое мыло никому                                            
не будет интересно. 

Помимо всего проче-
го понадобится специаль-
ная посуда для того, чтобы                         
расплавить мыло.

Когда я начинаю готовить 
мыло, я практически никогда не 
знаю, что в итоге у меня полу-
чится. Ведь именно в процессе 
приготовления начинаешь экс-
периментировать и с цветом, и 
с запахом. И всегда получается 
что-то интересное. Нюансов, 
конечно, много, но тем прекраснее!

Если говорить о совмещении 
хобби и работы – то это вещи труд-
носовмещаемые. Работаю в суде 
архивариусом. Работу свою лю-

блю. Но и хобби для меня – это 
что-то невероятное. Если начинаю 
что-то делать, меня уже не оста-
новить… Да, на изготовление са-
мого мыла уходит не так много                                 
времени, а вот на декор…

Рада, что во всех начинаниях 
меня поддерживают родные люди. 
Кстати, у них уже целая коллекция 
моего мыла разных форм. Мужу 
очень нравится мое увлечение. 

Особенно, когда я начала делать 
мыло в виде шоколадных конфеток: 
он все время пытается их съесть. А 
еще я делала скраб в виде конфе-
ток «Рафаэлло». Вот его-то точно        
можно было нечаянно съесть.

Самое мое необычное 
мыло… Трудно выделить 
что-либо. Для меня каждое 
мыльце – по-своему необыч-
ное, особенное. Так много 
хочется всего попробовать! 
Ведь такое большое количе-
ство формочек для мыла: от 
тортиков и конфеток до соба-
чек и пингвинчиков. Я думаю, 
что мыловарение мне не надо-
ест никогда – постоянно есть   
куда расти, чему учиться.

Конечно, есть у меня и 
мой любимый состав мыла: с 
добавлением масла ши, эфир-
ного масла апельсина. Такой 
состав в мыле очень хорошо 
тонизирует и освежает кожу».

Независимо от способа 
приготовления, существует 
множество секретов мылова-
рения, которые помогут соз-
дать настоящий шедевр. Вот 

некоторые из них: для сияющего 
внешнего вида можно использовать 
блестки и перламутровые пудры; 
мыло-скраб готовится с добавле-
нием сушенных трав и цветочных 

лепестков; корица, ломтики цитру-
совых, зерна кофе придадут мылу 
индивидуальность и нарядность; 
правильное сочетания эфирных ма-
сел создадут неповторимый аромат.

Изготовление мыла ручной ра-
боты – возможность дать волю 
полету фантазии и в полной мере 
проявить свои творческие способ-
ности. Такое мыло может стать 
прекрасным эксклюзивным подар-
ком для родных и друзей, который 
обязательно поднимет настроение. 
Особенно приятно то, что в наши 
дни не составит труда приобрести 
все необходимые для изготовле-
ния необыкновенного мыла ингре-
диенты. Именно благодаря этому 
домашнее мыловарение преврати-
лось в модное и увлекательное хоб-
би, ведь сделать домашнее мыло 
гораздо полезнее и выгоднее, чем 
приобрести в магазине готовое. Бо-
лее того, столь увлекательное заня-
тие прекрасно помогает отвлечься 
от забот и получить удовольствие 
от процесса создания чуда.

Благодарим Ксению за такой 
увлекательный рассказ о сво-
ем интересном хобби. Пусть оно 
всегда приносит удовольствие и 
выходит на новые витки развития                         
в наступающем Новом году!

М. ТИХОНОВА.

 Пожалуй, без мыла не может обойтись ни один человек в мире. Полки в современных супермарке-
тах и магазинах косметики заполнены пачками с мылом разных форм, цветов, ароматов и свойств.                
Но в последнее время очень популярным стало создавать и варить мыло в домашних условиях. 

Мыловарение — это очень увлекательное и полезное занятие, модное хобби, позволяющее не только 
оздоровить кожу лица и тела, но и получить большие возможности для удовольствия души и разви-
тия творческих способностей. Благодаря стараниям и воображению, можно приготовить мыло самого 
разного состава и любой формы — от простейших до таких, которые станут настоящим произведе-
нием искусства. Во-первых, вы на 100 % уверены в натуральности компонентов, во-вторых, в порыве           
фантазии можно приготовить уникальные образцы и порадовать близких необычными подарками.
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куплю

услуги

продам
Продам или сдам на длительный срок ДОМ в с. Спеваковка. Хозпостройки, 

огород, рядом  лес и река. 050-93-55-654.
ДОМ. 095-05-20-419.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка. 095-57-136-33.
ЕВРОКУБ. Доставка. 066-712-79-15, 096-843-59-00.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг. 066-31-32-595.

КРС: быков, коров, тёлок. 095-05-22-071, 095-900-82-92.
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работа
Требуется ПРОДАВЕЦ непродовольственных товаров.                                   

Трудоустройство. 050-297-00-97.

Куплю 
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ и ДОРЕЗ.

099-011-98-55. Роман.

РАСПИЛОВКА ДРОВ. 066-143-66-51. 
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт.                            

Обслуживание. 099-336-87-79.

УГОЛЬ. 
Высокое качество. Доставка
066-928-50-36, 067-729-87-31.

Изготовление, перетяжка, ремонт 
мяГКОЙ мЕбЕЛИ. 095-410-86-01, 067-640-64-14.

КУПЛЮ КРС: КОРОВ, бЫКОВ, ТЁЛОК.
099-567-07-47, 096-998-76-28.

САХАР от 50 кг 
11,60 ГРН/КГ.

магазин-склад «Продукты»,
ул. мира, 1

2 года светлой памяти
ПРИХОДЬКО Валерия Ивановича

Смерть приходит незаметно, неожиданно 
совсем. Было всё благополучно, но тогда, а 
не теперь. Вдруг не стало человека... Был... 
Мгновение... И нет... И лишь в памяти он 
близких навсегда оставит след...

Коллектив ТОВ 
«Вісник Новоайдарщини», 

ветераны журналистики.

 Год светлой памяти
СКУРИДИНА 

Леонида Петровича 

Светлая и вечная память навсегда оста-
нется в наших сердцах. Все, кто знал его, 
вспомните добрым словом и тихой молит-
вой. Царствие небесное и вечный покой 
душе.

Жена, дети, внуки.

ПОМНИМ . . .

ОВЕН. В этот год поя-
вится удивительный шанс 
в корне изменить свою       
жизнь. В феврале не-
плохо бы взять небольшой 
отпуск, чтобы пополнить 
запасы энергии. Ближе к 
весне откроются отличные 
возможности для карьерно-
го роста и самореализации. 
Существенную прибыль 
ожидайте в середине лета 
и в последние дни осени. 
Крупные покупки лучше 
делать во второй полови-
не января и начале февра-
ля. Самые благоприятные 
условия для реализации 
задуманного звезды предо-
ставят 23 января. Овну не стоит 
опасаться за свое здоровье, 
лишь в первой половине года 
возможны проблемы с костной 
системой и суставами.

ТЕЛЕЦ. В предстоящем году 
денежные дела будут удаваться 
легко. Некоторые сложности в 
делах могут возникнуть с кон-
ца марта по июнь и во второй 
половине декабря. Не стоит ри-
сковать денежными средствами 
с начала сентября по ноябрь 
. Периодически у вас может 
возникать флирт на работе, но 
все это несерьезно. Вступать в 
брак стоит лишь с тем челове-
ком, которого вы встретили в 
прошлом году. Вообще, дове-
ряйте больше разуму, а не эмо-
циям — и тогда точно будете 
в выигрыше. Самочувствие не 
доставит больших хлопот, од-
нако о здоровом образе жизни                    
забывать не стоит.

БЛИЗНЕЦЫ. Все, за что 
бы ни взялись Близнецы в год 
Белой Крысы, будет удавать-
ся им. В первой половине года 
будут всевозможные предло-
жения. Звезды советуют штур-
мовать новые горизонты с ос-
торожностью. Статьи дохода 
обещают быть немалыми, но 
крупные покупки лучше де-
лать в апреле и начале лета. В 
последние дни марта избегайте 
финансовых операций. В июне 
можете рассчитывать на всту-
пление в новую должность с 
более высоким окладом. Ста-
бильность и предсказуемость 
будут царить и в личной жизни, 
однако к сентябрю кое-кому за-
хочется страстей. Физические 
возможности организма будут 
достаточно высоки для того, 
чтобы жить на полную силу,                                     
не думая о самочувствии.

РАК. В новом году придет-
ся забыть о своей врожденной 
осторожности и предусмотри-
тельности, поскольку звезды 
ждут быстрых и решительных 
действий. Буквально в первые 
дни 2020 года, возможно, при-
дется показать, что у вас есть 
характер. С марта по июль и 
в декабре можете позволить 
себе определенную степень 
оригинальности, отказавшись 
от привычных решений. Круп-
ные денежные операции же-
лательно совершать в июле. 
Со второй половины года уда-
ча будет постоянно улыбать-
ся вам, так что сможете рас-
слабиться. В декабре сумеете                                         
сделать прекрасную карьеру. 

ЛЕВ. Звезды обещают до-
вольно спокойный и плодотвор-

ный период. Год начнется бур-
но, и вы должны подхватить эту 
волну, иначе сложно будет удер-
живать финансовое благополу-
чие. В середине весны возмож-
ны непредвиденные траты, но 
уже летом сумеете увеличить 
свои доходы. Все операции с 
деньгами осенью должны быть 
тщательно продуманы. Недо-
могания без всякого повода пе-
риодически может испытывать 
любой. Нужно помнить, что 
причиной этого прежде все-
го является пессимистичный      
настрой, и делать выводы.

ДЕВА. В предстоящем году 
у Дев усилятся организатор-
ские способности. Начало года 
запомнится им множеством 
впечатлений. Появится  сра-
зу несколько дополнительных 
источников дохода. Но в марте, 
июле и ноябре нужно сто раз по-
думать, прежде чем вкладывать 
в это свои средства. Интерес-
ные предложения, сулящие 
большую выгоду, могут посту-
пить в тот момент, когда буде-
те находиться далеко от дома. 
Весь год рядом с вами будут те, 
на кого можно будет положить-
ся в полной мере. Однако Деве 
нужно избегать необдуманных 
высказываний и оценок.

ВЕСЫ. В январе — марте 
могут возникнуть немалые рас-
ходы, но в дальнейшем финан-
совое положение стабилизиру-
ется и уже не будет вызывать 
опасений. В конце весны мно-
гим представится возможность 
для исправления ошибок, до-
пущенных ранее, а успехи бу-
дут оценены руководством. 
На конец года Весы выйдут на 
мажорной ноте. Вполне веро-
ятно, что встреча со старым 
знакомым обернется для вас 
романтическим приключением. 
Блестящие глаза и полная уве-
ренность в себе — таким бу-
дут видеть вас окружающие                
в течение всего года. 

СКОРПИОН. Начало года 
для большинства Скорпионов 
выдастся вполне удачным, они 
могут рассчитывать на новые 
шансы в реализации задуман-
ного. Крупных финансовых 
поступлений представители 
знака могут ожидать в апреле, 
сентябре и декабре. Небольшие 
потери вероятны в мае. Летом 
возможно участие в прибыль-
ном проекте, не связанном с ос-
новным местом работы. Осень 
— время расходов ради зна-
комства с влиятельными и нуж-
ными людьми. Многие пред-
ставители знака заведут детей,             
о чем уже давно мечтали.

СТРЕЛЕЦ. Для боль-
шинства Стрельцов 2020-
й начнется достаточно 
спокойно. Каких-то судь-
боносных событий ожи-
дать не стоит. В весенний 
период поступит парочка 
предложений о подработ-
ке. Не хватайтесь сразу 
за несколько дел, иначе 
провалите сроки и полу-
чите меньше ожидаемого. 
Наиболее перспективны-
ми в финансовом плане 
окажутся март и апрель. 
Крупные покупки луч-
ше делать с сентября по 
ноябрь. Не стесняйтесь 
проявлять свои лидер-

ские задатки. В самые первые 
недели года одинокие Стрель-
цы имеют шанс встретить                               
того самого, единственного. 

КОЗЕРОГ. Не исключено, 
что на пути к своей цели Ко-
зерогу придется столкнуться с 
непредвиденными препятстви-
ями, однако они будут преодо-
лимыми. Наиболее благопри-
ятными в финансовом плане 
окажутся март, апрель, июль 
и ноябрь. Заключайте сделки, 
только убедившись в порядоч-
ности и надежности партнеров. 
В сентябре можно на долгий 
срок положить сумму в банк 
под проценты. Не сидите на 
месте, демонстрируйте свои 
лучшие профессиональные ка-
чества. Одиноким представи-
телям знака стоит спуститься с 
облаков на землю, расстаться с 
розовыми мечтами и поискать 
своего принца где-то рядом. 

ВОДОЛЕЙ. Загадав за но-
вогодним столом желание, уже 
в январе вы вдруг обнаружите, 
что оно начало сбываться. На-
пористость и инициативность, 
проявленная вами, поможет 
добиться желаемого во всех 
сферах жизни. Это прекрасный 
год для того, чтобы заняться са-
мообразованием. Будьте осто-
рожны в апреле — из-за повы-
шенной рассеянности можете 
стать жертвой обмана. Летом 
неожиданный доход способна 
принести ваша общественная 
деятельность. Осенью доходы 
также будут стабильными. В 
любви представителей знака 
ожидает спокойный и гармо-
ничный год. Сложностей со 
здоровьем опасаться не стоит, 
избегайте лишь переутомления 
и перепадов настроения.

РЫБЫ. Звезды советуют не 
строить долгосрочных планов, 
поскольку в течение года обсто-
ятельства в их жизни будут ча-
сто меняться. Зарабатывать бу-
дете хорошо, так что ощущение 
стабильности прочно войдет в 
вашу жизнь.. Хладнокровие в 
финансовых делах потребуется 
в марте, июле, октябре и ноя-
бре. Ваш работодатель проявит 
себя как щедрый человек. Если 
соберетесь вложить денежные 
средства, делать это лучше в 
первой половине мая. Главной 
заботой Рыб в предстоящий пе-
риод станет их нервная систе-
ма. Делайте все для того, чтобы 
привести ее в норму, прак-
тикуйте закаливание, другие                                 
процедуры, связанные с водой.

fakty.ua

С уходом года Желтого Земляного Кабана заканчивается и 12-летний астрологический цикл.  
Начало «новой сансары» даст 2020 - год Белой Металлической Крысы.

считать недействительным
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЯЯЯ № 024225 від           

28.04.2005 р. на ім’я БУГАЙОВА Олексія Михійовича вважати недійсним.
ПОСВІДЧЕННЯ громадянина, який постраждав унаслідок Чорно-

бильської катастрофи, серії А № 48359 на ім’я ЗУБОК Олега Петровича,               
вважати недійсним.
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1 січня, середа
Новий рік!
Всесвітній день миру

7 січня, вівторок
Різдво Христове

11 січня, субота
Всесвітній день «спасибі»

17 січня, п’ятниця
День дітей-винахідників

19 січня, неділя
Хрещення Господнє

20 січня, понеділок
Всесвітній день снігу

21 січня, вівторок
Міжнародний день обіймів

22 січня, середа
День Соборності (день Злуки)
Українська Центральна Рада 
прийняла Четвертий універсал

25 січня, субота
День студентів (Тетянин день)

26 січня, неділя
День працівника контроль-
но-ревізійної служби України
Міжнародний день митника

27 січня, понеділок
Міжнародний день пам’яті 
жертв Голокосту

29 січня, середа
День пам’яті Героїв Крут

31 січня, п’ятниця
Всесвітній день ювеліра 

Фольклорний 
ансамбль 

Райгородського 
сільського 

Будинку культури 
«Тещі та свекрухи»  
щиро вітає шановну 
Світлану Борисівну 

ШИПОВСЬКУ 
з ювілеєм!

Вітаємо щиро, від душі, 
а в дарунок даруємо веселі 
пісні!

Щоб були Ви здорові, щоб 
були Ви щасливі. Щоб мир і добро-
бут були завжди у Вашому житті. Многая лета!

Уважаемую Светлану Борисовну ШИПОВСКУЮ 
искренне и сердечно  поздравляем 

с юбилеем со Дня рождения! 

Мы Вам желать не будем много, достоинств Ва-
ших всех не счесть. Так оставайтесь, ради Бога,                           
всегда такой, какая есть!

С уважением – коллектив 
Райгородского сельского совета.

Уважаемая 
Светлана Борисовна 

ШИПОВСКАЯ! 

Депутаты Вам хотят в жизни счастья поже-
лать! Не болеть, веселой быть, хорошо руководить!                                 
Райгородка чтоб цвела! Мира, радости, добра!

Депутаты Райгородского сельского совета.

Дорогую нашу 
Светлану Борисовну ШИПОВСКУЮ 

тепло и сердечно поздравляем 
с юбилеем со Дня рождения!

С тобой мы говорим обо всем, всегда понимаем друг 
друга. Тепла столько в сердце твоем! Ты лучшая наша 
подруга! Счастья и радостных дней, удача пускай помо-
гает! Мечты воплотятся скорей, успехов тебе, дорогая!

Жители улицы Новостройная с. Райгородка.

Щиро вітаю всіх райгородців 
та мешканців Новоайдарщини 

з новорічними та різдвяними святами!
Новорічні свята вже крокують землею, заглядають 

у кожне вікно, тож бажаю я кожній родині, щоб ні 
в кого біди не було. Щоб був хліб на столі і до хліба, 
щоб співалось і краще жилось! Щоб у рідній моїй    
Райгородці в мирі й злагоді всім нам жилось!

 С. ШИПОВСЬКА, 
в. о. Райгородського 

сільського голови.

Тепло и сердечно 
поздравляем 

с Днем рождения 
уважаемого 

Бориса Михайловича 
ИЛЬЧЕНКО!

От всей души по-
здравляем Вас с Днем 
рождения. Желаем всего 
самого наилучшего, что-
бы жизнь была озарена 
счастьем и радостными мо-
ментами. Пусть ждут впере-
ди дни, полные солнечного света. 
Желаем оставаться таким же стойким, 
мужественным и смелым,энергичным и оптимистич-
ным, примером для нас,  чтобы Вами  гордились Ваши 
родные. Желаем покорять одну вершину за другой и 
достигать поставленных целей. И, конечно же, жела-
ем простого семейного счастья, любви и понимания!                                                            
Пусть все мечты сбываются!

С уважением – коллектив 
ТОВ «Вісник Новоайдарщини».

Уважаемого 
Владимира Сегреевича 

МАРТЫНОВА 
искренне поздравляем 

с Днем рождения!

В Ваш День рождения хо-
тим пожелать крепкого здо-
ровья, силы и выдержки. 
С легкостью преодолевать 
все трудности и преграды, 

не стоять на месте и больше 
действовать, с каждым днем 

приближаться к поставленной 
цели. Желаем солнечных дней и 

ясного неба, чтобы черные тучи как 
можно реже появлялись над Вашей головой.       

Счастья и успеха во всех начинаниях!

С уважением – коллектив 
ТОВ «Вісник Новоайдарщини».


