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Шановні наші читачі!
Щиро вітаємо вас
з Різдвом Христовим!
Нехай тепло родинного вогнища зігріває
ваші душі і серця. Нехай різдвяна радість
підбадьорить вас, дарує мир і спокій,
взаєморозуміння і любов вашим родинам.
Бажаємо тепла та радості у ваших оселях, добра вам, процвітання, миру та спокою! Й нехай ці яскраві святкові дні дарують
сповнення всіх мрій та сподівань.
Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку,
Хай різдвяні світлі зорі
Знищать смуток весь і горе!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
Веселих свят!
Цінуємо кожного читача, адже ми пишемо
історію району разом із вами і для вас!
З повагою – завжди ваш
колектив редакції газети
«Вісник Новоайдарщини».

Напередодні
Різдвяних
свят
редакція
«Віснику
Новоайдарщини»
провела
святковий
розіграш подарунків серед своїх
передплатників.
Як ми повідомляли раніше, в
розіграші взяли участь ті, хто
виписав «районку» на весь 2021
рік у нас в редакції до 15 грудня
2020 року.
Раді повідомити, що подарунки
вже чекають на своїх господарів!
Сподіваємось, корисний та приєм-

Читателям «Вестника Новоайдарщины»
сообщаем, что стоимость годовой подписки составляет 360 гривень, подписки на полгода - 200 гривень, на 1 месяц 40 гривень.
К тому же, в наступившем году сохраняются
прежние льготы: при условии годовой подписки в течение года можно бесплатно напечатать
в газете одно поздравление или объявление.

Сделайте подарок своим близким!

ний подарунок – фільтр для води
– стане в нагоді кожному нашому
переможцю!
Дякуємо всім за підтримку, за
те, що читаєте та передплачуєте
«Вісник Новоайдарщини». Обіцяємо
щотижня радувати вас новинами
та цікавими історіями. Не забудемо
й про приємниі сюрпризи!
Імена переможців розіграшу будуть опубліковані в наступному
номері «ВН».
З повагою – ваш «ВН».
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Організація
робочого простору
та роботи з ТЗН
У кабінеті інформатики робоче місце
учня облаштовується персональним
комп’ютером з монітором з діагоналлю
не менше 15 дюймів, системним блоком,
відокремленими клавіатурою та «мишею», столом і стільцем. Також замість
комп’ютера можна використовувати ноутбуки з екраном діагоналлю не менше
14 дюймів, відокремленою клавіатурою
та «мишею» за умови, що чергуються
практична та теоретична частина навчального заняття. Освітленість екрану
робочого місця має бути не менше 200
люксів, а робочого стола — не менше
400 люксів. Не дозволяється одночасна робота за одним комп’ютером двох і
більше учнів.
Забороняється використовувати екрани, сконструйовані на телевізійних
електронно-променевих трубках.
Дозволяється дротове й бездротове
підключення до мережі Інтернет. Роутери розміщуються на висоті не менше 2 метрів від підлоги та вимикаються
у позанавчальний час.
Безперервно працювати з ТЗН під
час уроку діти можуть:
- для учнів 1 класів — не більше
10 хвилин;
- для учнів 2-4 класів — не більше
15 хвилин;
- для учнів 5-7 класів — не більше
20 хвилин;
- для учнів 8-9 класів —
20-25 хвилин;
При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11(12) класів — не
більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 1520 хвилин на другому навчальному
занятті.
У закладах освіти, які працюють у дві зміни, навчання учнів 1-4
класів має організовуватися в першу
зміну. Натомість скасовується вимога про навчання лише у першу зміну
випускних та класів компенсуючого
навчання.

Організація харчування
Розширилися вимоги з організації
харчування. Зокрема, доповнено перелік
продуктів, які забороняється продавати у
шкільних буфетах та торговельних апаратах.
Старі санітарні норми забороняли
продаж кондитерських виробів із кремами, морозива, яєць та м’яса водоплавної
птиці, м’ясних виробів нижче I сорту,
студнів, зельців, фаршмаків, грибів,
сметани, фляжного молока та м’якого
сиру без термічної обробки, консервів
непромислового виготовлення, солодких газованих напоїв, нарізних салатів
із майонезом, оцтом, сметаною.
Новий регламент враховує попередній
перелік продуктів, а також забороняє
продаж, зокрема, зернових продуктів,
що містять понад 10 г цукру на 100 г готового продукту, продуктів, що містять
понад 0,12 г солі, або еквівалентну
кількість солі на 100 г готового продукту, синтетичні барвники. Забороняється
продаж продуктів із рослинними жирами, непастеризованих соків, кави та кавових напоїв, енергетичних напоїв тощо.
Також визначаються основні групи
продуктів, які обов’язково мають бути
в раціоні дитини, та вимоги до цих
продуктів. Приміром, принаймні раз
на тиждень для учнів має готуватися
риба. А фрукти та ягоди подаються без
додавання цукрів та підсолоджувачів.

Прибирання школи учнями
За старими правилами учні 2-4 класів
могли брати участь у прибиранні
території школи, а учні 5-12 класів — у
генеральному та щодобовому поточному прибиранні ділянки (підмітати,
очищувати від снігу, саджати дерева). У
новому регламенті ж цей дозвіл зник, є
лише правило: під час самообслуговування учні повинні тримати власне робоче місце в чистоті, прибирати за собою
сміття. Робота із самообслуговування
має проводитися за участю педагогічних
та/або
медичних
працівників
і
не перевищувати 1 годину на тиждень.
Також учням 5-11(12) класів
дозволяється поливати рослини та робити вологе прибирання без миючих і
дезінфікуючих засобів, поверхонь навчальних приміщень (крім вікон та
підлоги). Учням забороняється виконувати небезпечні для їхнього життя та
здоров’я роботи, зокрема, ті через які
вони можуть заразитися інфекційними
хворобами.

Вимоги до меблів
Меблі повинні бути без гострих кутів,
сколів тощо. Пошкоджені та зношені
меблі підлягають своєчасній заміні.
Поверхня навчальних меблів має бути
стійкою до дії мийних та дезінфекційних
засобів.

Туалети лише у приміщенні
Санітарні вузли мають розміщуватися
лише у приміщенні. У них мають бути
паперові або електрорушники, рідке
мило, туалетний папір.
Обов’язкова наявність дверцят у туалетних кабінках. Вони мають бути
непрозорими, висотою не менше 1,5
м та замикатися з середини. Кабіни
відгороджуються одна від одної непрозорими стінками висотою не менше
1,75 м на відстані 0,1 м від підлоги.

Підвезення учнів
Забезпечуються підвезенням до
школи учні, які проживають від закладу освіти на відстані понад 2 км.
Підвезення організовується з попередньо визначеними зупинками. Відстань
від місця проживання учнів до місця збору на зупинці не повинна перевищувати
500 м.

З 1 січня 2021 року посилили вимоги для виходу на пенсію. Якщо в 2020
році потрібно було мати 27 років
стажу, щоб отримати виплату в 60
років, то зараз знадобиться не менше
ніж 28 років.
Про це йдеться в Законі «Про загальнодержавне пенсійне страхування».
Для виходу на пенсію в 63 роки в
2021-му потрібно мати від 18 до 28
років стажу, щоб отримати виплату в 65
років – від 15 до 18 років стажу.
Також збільшується пенсійний вік
для жінок. З квітня 2021 пенсійний вік
збільшать до 60 років. Це стане останнім
етапом перегляду правил, прийнятих
ще у 2011 році.
Таким чином, вже з наступного року
і чоловіки, і жінки будуть мати рівні
права і повинні будуть працювати як
мінімум до досягнення віку в 60 років.
При цьому варто відзначити, що ті

українки, які досягнуть віку 59,6 років
до квітня 2021 року, зможуть отримати
виплату на пів року раніше. Це торкнеться тих, хто народився з 1 жовтня 1960
до 31 березня 1961 року.
- З 1 січня розмір мінімальної пенсії
за віком для непрацюючих осіб зростає
з 2,1 тисячі гривень до 2,4 тисячі гривень завдяки підвищенню «мінімалки»
до 6 тисяч гривень.
- З 1 липня 2021 року пенсіонери, які
досягли віку 75 років, зможуть претендувати на надбавку в розмірі до 400 гривень
на місяць. Крім того, виплати в розмірі
500 грн отримуватимуть пенсіонери
старше 80-річного віку.
apostrophe.ua

Що зміниться:
- вступники на основі повної загальної
середньої освіти можуть оцінити свої
шанси на вступ, попередньо склавши вступні іспити або творчі конкурси, і тільки потім подавати документи
до обраного закладу;
- для вступників збільшений термін
проведення іспитів, що дозволить навчальним закладам в разі необхідності
дотримуватися всіх протиепідемічних
умов під час їх організації та
проведення;
- для вступу на основі освітньокваліфікаційного рівня кваліфікованого
працівника в разі надання результатів
ЗНО, бал вступника за відповідне
вступне випробування збільшується
на 25 %;
- для осіб, які вступають на контракт на денну форму навчання, передбачена можливість додаткового
прийому документів для отримання
професійної освіти коштом фізичних
або юридичних осіб. Водночас установам надається право встановлювати
свої Правила прийому.
Прийом заяв і документів починається
29 червня і закінчується 13 липня о
18:00. Додатковий прийом документів
для отримання професійної освіти
виключно за кошти фізичних або
юридичних осіб навчальний заклад

визначає своїми Правилами прийому за умови зарахування не пізніше
31 серпня.
Вступні іспити, творчі конкурси
та співбесіди проводяться з 14 липня до 24 липня. Відповідні заходи можуть проводитися не більше ніж у два
тури, кожен тур повинен оцінюватися
окремо.
Рейтинговий список вступників,
які вступають на основі вступних випробувань, формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною
пропозицією з повідомленням про отримання або неотримання ними права на
отримання професійного перед вищою
освітою за державним або регіональним
замовленням
і
оприлюднюється
не пізніше 12:00 27 липня. Також
повідомляється, що абітурієнти, які отримали рекомендацію до зарахування,
повинні виконати вимоги до зарахування
до 12:00 29 липня.
eo.gov.ua

З 1 січня в черговий раз збільшилися
ставки
акцизного
податку
на
тютюнові вироби. Зростання становить 20 %. А це означає, що курцям варто чекати підвищення цін
на сигарети.
Зокрема, акциз на сигарети без
фільтра та з фільтром піднімається
з 907,2 до 1088,64 грн за 1000 штук,
акциз на сигари – з 1139,76 до
1367,71 грн за 1 кг.
Для курців це означає, що сигарети, які зараз коштують, наприклад, 45
грн, здорожчають до 54 грн, сигарети

по 60 грн за пачку можуть здорожчати
до 72 грн.
Втім,
виробники
намагаються
піднімати ціни поступово, так що таке
здорожчання може набігти протягом
2021 року, а не відразу.
economics.segodnya.ua

Інклюзія
На кожному поверсі в санітарних вузлах для учнів має бути спеціально обладнана кабіна для дітей з інвалідністю.
Робочі місця для учнів з особливими освітніми потребами обладнуються
відповідно до потреб дитини. Для дітей,
що мають особливі дієтичні потреби, наприклад, алергії, має організовуватися
окреме харчування.
За загальне дотримання вимог
Санітарного регламенту відповідає засновник або засновники закладу освіти
та його керівник.
eo.gov.ua
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У рамках проєкту «Велике Будівництво» у 2020 році проводився капітальний ремонт Новоайдарського мосту.
Міст через річку Айдар розташований на км 42+533 автомобільної дороги Т-13-06 Сєвєродонецьк – Новоайдар (автомобільна дорога державного
значення ІІІ категорії).
Основні роботи для забезпечення безперешкодного проїзду по Новоайдарському мосту добігли кінця. 28 грудня
2020 року було встановлене сучасне
освітлення, яке буде використовувати
сонячну енергію.
Станом на сьогодні проїзд транспорту забезпечено по всьому мосту.
У грудні 2020 року, після армування
та бетонування тротуарів, було проведено бетонування монолітної бетонної плити по правій частині, а також відбулося укладання двох шарів
асфальтобетону.
На обох сторонах мосту встановленні компенсатори, поручні, вся система
огороджень.
Продовжуються роботи на суходолі, тобто знизу мосту, а саме – очищення опор, обробка оголених ділянок,
тривають штукатурні роботи.

Новоайдарський міст буде сучасним та красивим. Освітлення встановлене на самому мосту та на під’їзді
до нього. Всього встановлено 38 опор
освітлення, по 19 з кожної сторони.
Варто зазначити, що
контроль за ходом будівництва, відбувається як з боку Служби
автомобільних доріг у Луганській області, так і збоку незалежних експертів
(ТОВ «Ежіс Україна» (Франція)».
Капітальний ремонт мосту у Новоайдарі виконується в рамках проєкту
«Велике Будівництво». Роботи виконує підрядна організація ТОВ «Мостстройком» (місто Дніпро). Замовник
робіт – Служба автомобільних доріг
у Луганській області.
Джерелами фінансування капітального ремонту інфраструктурних об’єктів (мостів, шляхопроводів) є кошти
державного бюджету.
Нагадаємо, Новоайдарський міст
було введено в експлуатацію у 1971
році. За цей час міст зазнав істотних ушкоджень – зокрема, під мостом зруйновані підфермники, регеля, зруйнований
шар бетону, заржавіла арматура. Рух
по мосту було обмежено за тоннажем.

Мобільні сервісні центри МВС – це
пересувні сервісні центри, що працюють за графіком у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних
сервісних центрів МВС.
Послуги МCЦ МВС:
- реєстрація та перереєстрація
транспортних засобів;
- заміна посвідчення водія;
- паспорт громадянина України (у разі
надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання
разом надається довідка про реєстрацію
місця проживання особи) або тимчасове
посвідчення громадянина України; посвідка на постійне проживання; посвідки на тимчасове проживання; посвідчення біженця; посвідчення особи, яка
потребує додаткового захисту; посвідчення особи, якій надано тимчасовий
захист;
- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків;
- медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом
(форма 083/о);
- наявне посвідчення водія;
- платіжний документ (квитанція),
який засвідчує оплату адміністративної
послуги);
- видача міжнародного посвідчення
водія.

Для
отримання
(обміну)
міжнародного
посвідчення
водія
необхідно
мати
наступні
документи:
- пред’явити оригінал посвідчення
водія адміністратору на місці та надати
його копію;
- паспорт громадянина України (у
разі надання ID-картки без наявних
у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця
проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання
особи);
- паспорт громадянина України для
виїзду за кордон;
- фотокартка розміром 3,5х4,5 см
на матовому папері;
- платіжний документ (квитанція),
який засвідчує оплату адміністративної
послуги);
- прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей
та видача готових довідок, які приймались в мобільному сервісному
центрі МВС.
Довідка про несудимість може знадобитися особі при оформленні на роботу,
оформленні візи для виїзду за кордон,
для участі у тендері, здійсненні усиновлення, встановленні опіки, оформленні
громадянства, оформленні або поновлення документів тощо. Рішення про видачу
такої довідки приймає Міністерство внутрішніх справ на підставі заяви, що подається до Департаменту інформатизації та
Сервісних центрів МВС
Обслуговуватимуть громадян у МСЦ
МВС 2 адміністратори та фахівець
Експертної служби МВС.
Мобільні сервісні центри МВС
обслуговуватимуть громадян у регіоні на запит від органів місцевого
самоврядування.
Працюють з середи до п’ятниці.
Графік виїздів МСЦ МВС можна знайти на сайті регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Луганській області та на офіційній сторінці
у мережі Facebook або за телефоном
(044)290-19-88.
За інформацією ВЦА м. Щастя.

НОВОАЙДАРЩИНИ»

На момент початку робіт фахівці визначили його експлуатаційний
стан як «обмежено працездатний».
Міст шести пролітний, шість прольотів по 33 метри. Довжина мосту – 198,51 метра (разом з перехідними плитами – 210 метрів). Загальна
ширина мосту разом з тротуарами –
10,8 метра.
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2021 рік має стати роком мостів на
Луганщині. У Службі автомобільних
доріг у Луганській області, за підтримки Укравтодору, розробляються амбітні плани щодо масштабного ремонту
мостів у 2021 році.
Прес-служба
Служби автомобільних доріг
у Луганській області.

За спрощеною процедурою ще 43 сім’ї отримали грошову допомогу
за зруйноване житло через пожежі на Луганщині.
Ці виплати 43 сім’ям по 300 тисяч
гривень кожній за повністю зруйноване
житло здійснені військово-цивільною
адміністрацією м. Сєвєродонецьк після
того, як Уряд спростив процедуру отримання коштів. Це спростило процедуру
отримання допомоги постраждалим від
пожеж жителям Луганщини, а саме особам, які були власниками повністю зруйнованих житлових будинків, що підтверджується документами про наявність у
постраждалих права власності на відповідні будинки на момент надзвичайної
ситуації, або їх спадкоємцям, які проживали у відповідних будинках на момент
надзвичайної ситуації, що підтверджується довідкою нотаріуса про заведення
спадкової справи і встановлення кола
спадкоємців, які прийняли спадщину,
та документами про місце проживання
спадкоємців, - 300 тис. гривень у розрахунку за один повністю зруйнований
житловий будинок.
Тож, 43 спадкоємцям після 28 грудня
надано відповідну грошову допомогу.
Загалом після липневих пожеж у
Новоайдарському районі виплачено
понад 20 мільйонів гривень грошової
допомоги.
Понад 125 мільйонів видано жителям області, постраждалим від пожеж,

що відбулися у вересні-жовтні.
Крім того, розпорядженням голови
облдержадміністрації створено комісію
з питань вивчення ситуації з невиплати допомоги постраждалим від пожеж
у Луганській області.
За підсумками першого засідання,
зокрема, облдержадміністрацією проведено перевірку дотримання законності у випадках відмов відповідних комісій з надання матеріальної грошової
допомоги населенню, постраждалому
внаслідок пожеж.
Також буде перевірено правомірність виданих медичних довідок, згідно з якими були визначені особи, як
такі, що отримали травми на пожежах
у липні, вересні-жовтні 2020 року.
Органам влади на місцях, а саме в
Сєвєродонецьку, Лисичанську, Новоайдарському,
Станично-Луганському,
Попаснянському районах, необхідно надати ґрунтовну інформацію по кожному
домогосподарству, яке було знищено
або пошкоджено на пожежах в липні, вересні-жовтні 2020 року і по яким
станом на 31 грудня не були проведені
виплати, та відповідну інформацію по
загиблих та постраждалих особах, по
яким не проведено виплати.
loga.gov.ua

З метою оперативної допомоги громадянам у вирішенні нагальних питань, для
надання консультативно-інформаційної
допомоги, а також усунення недосконалості в роботі органів виконавчої влади
працюють телефони «гарячої лінії».
Телефони «гарячої лінії» Луганської
обласної державної адміністрації:
050-169-12-94,
050-878-23-74,
097-340-99-70 (дзвінки оплачуються згідно з тарифами оператора
мобільного зв’язку).
Оператори Луганського обласного
контактного центру приймають скарги та пропозиції громадян і передають

їх відповідним місцевим органам виконавчої влади, які розглядають звернення та обов’язково надають відповіді
заявникам.
«Гаряча лінія» ЛОДА працює крім
святкових та вихідних днів за наступним
графіком: понеділок – четвер – з 8:00 до
17:00, п’ятниця – з 8:00 до 15:45.
Номер телефону урядової «гарячої лінії», яка працює цілодобово:
0-800-507-309.
Важливо знати: реєструються та
розглядаються лише звернення, які
стосуються компетенції органів влади.
loga.gov.ua
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На днях свой славный 95-й юбилейный День рождения отметил участник
боевых действий во Второй мировой
войне, Почетный гражданин Новоайдарского района, умудренный жизнью замечательный человек и наш верный друг и
читатель Василий Федорович Кутепов.
В чудесный праздничный день юбиляра поздравляли не только родные,
близкие, друзья. Поздравить уважаемого Василия Федоровича пришли
председатель Счастьенского районного
совета Елена Коробка, Новоайдарский поселковый голова Игорь Шопин,
председатель
районной
организации ветеранов Украины Александр
Косов.
В адрес юбиляра прозвучало много
добрых слов, пожеланий крепкого здоровья, оптимизма, долгих и активных
лет жизни. Василий Федорович, в свою
очередь, поблагодарил гостей за искренние поздравления, поделился взглядами
на происходящие события.
Уважаемый ветеран всегда отличался
замечательным чувством юмора, зорким умом, жизнерадостностью. Все эти
черты своего характера он не теряет и
по сей день, несмотря на то, что жизнь
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преподнесла ему много испытаний.
За свои ратные подвиги награжден
Орденом Отечественной войны ІІ степе-

Накануне Нового года к нам в редакцию зашла милая женщина, Тамара
Леонидовна. Она принесла поздравление родителям с бриллиантовой свадьбой! Рассказывая об их судьбе, растрогалась, на ее глазах заблестели слезы.
Такие люди и такие даты достойны того, чтобы о них говорили.
60 лет семейной жизни – подвиг, который дается немногим. Бриллиантовая свадьба — это целых шестьдесят лет жизни в браке. Супружеская
жизнь, просуществовавшая такое количество лет, редка и ценна. Также
бриллиант — символ счастья и прочности, что соответствует шестидесятилетней супружеской жизни, которая прожита в счастье и сама по себе
уже прочна и долговечна.
В современном мире далеко не все супруги доживают до золотой свадьбы, а уж тем более до бриллиантовой. Но есть те, в основном, это
люди старшего поколения, кому, несмотря на все сложности и жизненные перипетии, удалось сохранить свои отношения на протяжении
долгого времени.
Среди них и уважаемые супруги Леонид Тимофеевич и Анна Максимовна Шаферовы из села Капитаново. С того дня, как они впервые обратились друг к другу: «Мой муж, моя жена», прошло уже шестьдесят лет! Супруги помнят, как их молодые сердца переполняло
сильное и горячее чувство любви. С годами к нему прибавились уважение,
доброта, взаимопонимание.
Их жизненный семейный путь ценнее. Каждое торжество — это кирсовсем уж не был устлан бриллиан- пичик в стене семейного замка, новая
тами. Раннее детство припало на ог- порция скрепляющего его цемента,
ненные годы Второй мировой вой- ещё одна гарантия прочности строения,
ны. Голод, разруха, смерть родных именуемого дом и семья. Все мы родом
людей – обо всем об этом они знают из семьи, где рождается чувство живой
преемственности поколений, ощущение
не понаслышке.
Трепетное чувство друг к другу за- причастности к истории своего рода,
родилось в юности. И 60 лет назад они прошлого, настоящего и будущего. Зостали друг для друга мужем и женой. лото своих сердец супруги подарили
Их не пугало то, что за душой ничего друг другу, а бриллианты доброты и
не було. Из приданного у них было все- мудрости щедро рассыпали в сердцах
го-то одеяло и занавески на окна. Но молодого поколения. Драгоценной назато было гораздо более ценное всех ма- градой для них сегодня является семья.
териальных благ – любовь. Она и стала Они вырастили и воспитали двоих заосновой всего. Они никогда не попре- мечательных дочерей, которые стали
кали друг друга, никогда не ссорились. для родителей поддержкой и опорой,
Упорно трудились с утра до поздней которые свои семьи создали, восхиночи. Леонид Тимофеевич – тракто- щенные достойным примером родитеристом, Анна Максимовна – на ферме. лей. Счастливых бабушку и дедушку
Вскоре в семье случилось пополнение радуют внуки (кстати, младший сын Та– на свет появилась долгожданная до- мары назван Леонидом в честь любимоченька Тамарочка, а еще через 11 лет – го дедушки), очаровательные правнуки,
младшая Олюшка. О трудных временах которые наследуют добрые традиции и
девочки знали из рассказаов родителей. ценности семьи.
Если и были семейные трудности, то
К тому времени Анна и Леонид, трудясь
от зари до зари, смогли создать свой они сделали эту пару лишь сильнее, заставили еще крепче держаться друг за
настоящий семейный очаг.
Соединив свои судьбы, Леонид Ти- друга. Ведь семейная жизнь – не один
мофеевич и Анна Максимовна взяли лишь мед, есть в ней и изрядная доля
на себя немалый груз семейных за- дегтя.
Пройдя рука об руку целых 60 лет,
бот, надежд и радостей. Огонёк, кооднако
и сегодня супругам Шаферовым
торый когда-то вспыхнул в сердцах молодых и юных, они сберегли, пронесли кажется, что они поженились недавно,
как будто и не было этих лет, как будсквозь годы.
Чем старше юбилей, тем он драго- то встетились только вчера. Впрочем,

ни, Орденом Красной Звезды, Орденом
«За мужество», медалями «За победу
над Германией», «За трудовую доблесть»

и др. Он упорно трудился в послевоенные годы. Стал настоящим примером
не только для своих родных, но и для
многих жителей Новоайдара, которые
с огромным уважением относятся
к Василию Федоровичу.
Уважаемый Василий Федорович!
Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего юбилейного
Дня рождения! Каждая встреча, каждая возможность пообщаться с Вами - для нас большая честь и радость.
Спасибо Вам за подвиг, а также за
житейскую мудрость, душевное тепло, которыми Вы по сей день щедро
делитесь с окружающими!
95 лет — это великая цифра, совсем
немного отделяющая от векового юбилея! В этот день мы от всего сердца хотим поздравить Вас с этим праздником
и искренне преклоняемся перед Вашей
мудростью.
Желаем Вам, чтобы Ваше здоровье
крепло с каждым днем, а настроение было только солнечным. Пусть
Ваш дальнейший жизненный путь будет легким и светлым, а все трудности
остались позади!
Коллектив «ВН».

Поздравляем с 60-летием совместной жизни,
с бриллиантовой свадьбой
ШАФЕРОВЫХ
Леонида Тимофеевича и Анну Максимовну!
В светлый день Рождества Христова Вы соединили свои
судьбы!
Желаем Вам крепкого здоровья и семейного благополучия!
Берегите друг друга!
Любящие вас дети, внуки, правнуки.
они и сейчас смотрят друг на друга
влюбленными глазами. Заботятся друг
о друге, ухаживают. Глядя на них, веришь, что настоящая любовь существует. И прожить вместе столько лет
могут лишь те люди, которые поистине
дороги друг другу.
Те, кто бывал у Шаферовых, наверняка, отмечали для себя особую, доверительно теплую атмосферу, царящую
в их доме. Когда общаешься с ними,
кажется, что говоришь с одним человеком. Они рассказывают свою историю настолько интересно, что вся их
судьба проносится перед глазами, как
в хорошем фильме. Это пример для
всех семейных пар и для тех, кто пока
только хочет создать семью. Действительно, прожить жизнь, словно сыграть
хорошую роль в интересном фильме, –
очень непросто.«Нужно доверять друг
другу, уважать свою половину. Мы никогда не позволяли себе таить обиду

друг на друга. Нужно иметь гармонию
с ближними и с самим собой», – утверждают Анна Максимовна и Леонид
Тимофеевич.
Присоединяясь ко всем искренним
словам поздравлений, мы хотим поздравить «бриллиантовых» молодоженов и
от редакции:
Бриллиантовая дата!
Шестьдесят прекрасных лет
Пролетели незаметно,
но любовь - ваш амулет.
Опираясь друг на друга,
понимая и терпя,
Вы же чудо совершили,
вместе долго так живя.
И сегодня, в дату свадьбы,
пожелаем не робеть
И еще, наверно, столько
вместе быть и не жалеть!
М. ТИХОНОВА.
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Не дивлячись на карантинні обмеження, новорічного музичного настрою ніхто не відміняв! І традиційні святкові концерти учнів та викладачів Новоайдарської
дитячої школи мистецтв відбулись за графіком, хоч і в дистанційному режимі. Але святкової атмосфери цей факт аж ніяк не зіпсував.
Калейдоскоп
новорічних створили в стінах Дитячої шкосвяткових заходів розпочався чу- ли мистецтв чудову переднодовим концертом до Дня Свято- ворічну атмосферу. 19 грудня
го Миколая, який відкрив молод- з нагоди Дня Святого Миколая
ший хореографічний колектив шкільна сцена переливалась
різноманіттям талантів: учні дез «Танком янголів».
Ведучі концерту, викладачі монстрували акторські здібноДШМ Катерина Приказчикова сті, професійні голоси, динамічта Аліна Полтавська, розпові- ні запальні танці, зворушливі
ли чарівну історію про Святого пісні. Злились воєдино сучасні
Миколая, який був чудотвор- ритми й автентичні мотиви, трацем, доброчинцем, чарівником. диції й модерність, що, без, пеУ ніч на 19 грудня він розносить ребільшення, заполонили серця
подарунки дітям, вітає з зимою глядачів.
З роллю Святого Микота благословляє на добрі вчинки. Миколай народився у 280 лая чудово впорався виклароці. Виріс у добрі та любові, дач по класу гітари Олександр
але його глибоко засмучувала Зайцев.
На цьому концерті яскраво
навколишня бідність людей.
Доброю та незмінною зали- Микита Пронін. На ксилофоні краще. Кіра Тіханова, Єльдар
Тож він як міг допомагав бідним засяяли «зірочки» усміхненої
родинам та дітям-сиротам. Щоб Вікторії Адоніної, життєрадіс- шається традиція, започаткова- заграла Ксенія Тіханова. Ми- Магдич, Тетяна Ліщенко, Олекне принижувати людей мило- ного Микити Янцена, тендіт- на Дитячою школою мистецтв, хайло Можаров порадував грою сандра Коцур, Ірина Скубко,
стинею, він по ночах розносив ної Анастасії Шилової, ніжної - наприкінці року влаштовува- на саксофоні. На висоті були Аріна Стельмашенко натхненїжу, одяг, ласощі і клав на по- Анни Кішкінової, мрійливої ти новорічно-різдвяні вечори й піаністи: Софія Глазунова, но заграли на фортепіано. Аррозі убогих осель. За легендою, Катерини Сидоренко, енергій- співу та інструментальної му- Даша Коренєва, Діана Шпіга. тистично виступили юні баяСвятий Миколай живе у Раю та ної Мирослави Вакуленко, та- зики. Приємно, що й цей рік, Неперевершеним вийшов фор- ністи Влад Дяченко та Ярослав
раз на рік спускається на землю, лановитих юних учнів по кла- не дивлячись ні на що, не став тепіанний дует викладача та Гречишкін. Данило Кривякін
учениці Тетяни Жданової та продемонстрував чудову гру
щоб прийти до діток та при- су хореографії з середньої та винятком.
До святкових заходів було Дарії Коренєвої. Продемонстру- на гітарі.
нести їм подарунки за хороше старшої груп. Завершилась конЧуттєвими та напрочуд менавчання, чемну поведінку, по- цертна програма цього святко- підготовано два цікавих кон- вав свій яскравий талант випусвагу до батьків. Цього дня діти вого заходу чудовим виступом церти. Перший – концерт стар- кник ДШМ, студент Сєвєро- лодійними вийшли ці музичвирішили запросити Миколая в дитячого вокального ансамблю ших учнів. На ньому прекрасно донецького обласного коледжу ні концерти. На них ми мали
гості своїми чудовими піснями ДШМ. Цей концерт глядачі та виступили вокалісти Наталія культури ім. С. С. Прокоф’єва змогу послухати класичну
поціновувачі музики могли пе- Гречишкіна, Аліна Лактіна, Да- Олександр Глазунов. Разом зі музику та світові хіти у вита танцями.
Святково прибрана актова реглянути на великому екрані нило Пронін. Не підвели й ін- своєю балалайкою хлопець є конанні юних талановитих
переможцем музикантів.
зала, щирі посмішки, вогонь на центральній площі Новоай- струменталісти: чудову гру на неодноразовим
Виступ кожного учасника
очей, яскраве сценічне вбрання, дару, а також на сторінці школи гітарі продемонстрували Віта- багатьох конкурсів. Тож і на
лій Дяченко, Поліна Мрихина, цьому концерті він виступив концерту був сповнений такої
подарунки й щирі побажання мистецтв у Фейсбуці.
чудово.
нестримної енергії, такого наДругий концерт складався тхнення, що все це викликало
з номерів, які підготували ра- щире захоплення талановитою
зом зі своїми викладачами най- молоддю й викладачами, які
менші музиканти. Їм вдалося доклали неабияких зусиль, повпоратися з хвилюванням та ділилися знаннями, підготували
вони відмінно приємно вразили дітей, прищепили їм любові до
своїми піснями та музичними музики, співу, танців. До речі,
композиціями.
всі дітлахи, які взяли участь в
Заспівали гарних пісень Єли- концертах, отримали солодкі
завета Адоніна, Ксенія Кузнєцо- подарунки. А відчуття того, що
ва, Кіра Каширіна, Міла Костен- все це відбувається напередодні
ко, Вероніка Рибалка, Кирило чарівних новорічно-різдвяних
Руденко, Анна Русінова, Оксана свят додавало особливого шарМалкова, Єлизавета Рогозин- му та мрійливості. Впевнені, що
ська, Олександра Антонова та в Новому році концерти Дитячої
молодший вокальний ансамбль. школи мистецтв будуть такими
Найменші інструменталіс- ж яскравими та чудовими!
ти теж проявили себе якнайМ. ТИХОНОВА.

В довгоочікуване свято Нового року працівники та самодіяльні артисти Айдар-Миколаївського
клубу не могли залишити односельців та шанувальників їхньої творчості без святкового
настрою.
Тож концерт влаштували, хоч і у режимі он-лайн (переглянути його можна на Youtube). Він
прийшовся до вподоби багатьом, і ми, самодіяльні артисти, щасливі, що маємо можливість
дарувати гарний настрій, особливо в таке надзвичайне свято.
Розпочалася концертна про- своїм прочитанням віршику сонажами. Діти були у захваті!
Новий рік – казкове свято,
грама з пісенної композиції. «Лист до Діда Мороза».
Свої пісенні вітання на на яке однаково чекають і діти,
Новорічний настрій та святкову атмосферу створювали честь нового року передали і дорослі. В цей час ми всі віяскраві та усміхнені дівчата співоча Юлія Крохмальова та римо в дива, і віримо, що всі
Ніка Перепелиця, Оля Бунчи- чарівні учасниці ансамблю наші добрі задуми обов’язково
втіляться в життя.
кова та Тетяна Федотовська, «Любавушка».
Та це - далеко не всі айСаме цього ми щиро бажаємо
ансамбль «Непоседи». Вони
заспівали чарівні новорічні дар-миколаєвськи сюрпризи. всім у Новому 2021 році. І головпісні, які нікого не залишили Справжнє свято малечі орга- не – ніколи, ні за яких обставин
нізували самодіяльні артисти не піддаватися песимістичним
байдужими.
Перенестися в дитинство для маленьких мешканців Ай- настроям! Натомість крокувати
кожному з нас, навіть дорос- дар-Миколаївки та Маловенде- по життю з рідними та друзями,
лим та серйозним чоловікам та лівки завдяки керівнику СФГ приспівуючи та пританцьовужіночкам, допомогли маленькі «Айдар-Овощ» О. Л. Павлову, ючи. І тоді ніякі проблеми не
братик з сестричкою, які ві- який придбав дітлахам солодкі захочуть з вами зв’язуватирять в дива та чекають на них подарунки. Вручали їх хлопчи- ся. І мрії обов’язково стануть
в новорічну ніч – Ігор та Оля кам та дівчаткам Дід Мороз зі реальністю!
Бунчикови. Вони порадували Снігуронькою, казковими перТ. РЯБОКОНЬ.
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Старый Новый год традиционно празднуют в ночь с 13 на
14 декабря, тогда же принято и щедровать. Это необычный
праздник и возник он в результате смены летоисчисления.

История праздника
Старый Новый год считается историческим феноменом,
который появился в результате
смены летоисчисления.
Праздник отмечается преимущественно в тех странах, где
православная церковь продолжает пользоваться юлианским
календарем, состоящим из 12
месяцев, названия которых
были связаны с явлениями природы. До ХХ века календарь,
по которому жила Украина,
на 13 суток отставал от Европы, давно перешедшей на
григорианский календарь.
Чтобы сократить этот разрыв,
в 1918 году декретом Совета
Народных Комиссаров был осуществлен переход на григорианский календарь – новый стиль,
а 14 января – день Святого Василия оказался Старым Новым
годом.

Традиции праздника
Украинцы на Старый Новый
год щедро накрывают стол, главным блюдом которого является
кутья. Праздничный стол очень
похож на рождественский, но
блюда уже не постные. На стол
ставят колбасы, мясо, вареники,
пироги, блины и многое другое.
На Старый Новый год за столом принято собираться всей
семьей. Родственники просят
друг у друга прощения за обиды
и загадывают желания.
Традиционно в преддверии
Старого Нового года также отмечается день Маланки (13 января) и день Святого Василия
(14 января). Эти праздники всегда сопровождались народными
гуляниями, переодеваниями и
гаданиями.
Главными обрядами празднования остаются до сих пор щедрование и вождение козы Маланки. С вечера и до самой ночи
компании щедровальников ходят по домам, поют обрядовые
песни-щедривки, танцуют и
шутят. Компанию сопровождает
Коза Маланка.
Утром же 14 января в Украине посевают (засевают). На
Старый Новый год мальчики и
молодые парни наполняют свои
рукавицы зерном и засевают
сначала в своем доме, затем в
домах крестных родителей, родственников и соседей. При этом
засевальники желают счастья,
достатка и урожая в новом году.
Стоит отметить, что среди
давних украинских обычаев на
Старый Новый год стоит выделить и сватание. Только 13 января те молодые парни, которые
ранее получили от любимой девушки «гарбуза», могли повторить попытку и снова послать в
дом девушки сватов.
Свататься на Маланки можно
и впервые, ведь считается, что
если согласиться на брак в Щедрый вечер, то и жизнь молодой
пары будет щедрой и радостной.

Приметы
- В Новый год нельзя давать
деньги в долг, чтобы в течение
года в них не было недостатка.
- Чтобы хорошо одеваться

круглый год, вечером 14 января
для встречи Нового года нужно
надеть хорошую новую одежду.
- В старину существовало убеждение: если проводить старый год и встретить
новый как можно веселее, то он
пройдет счастливо.
- Также считалось, что 14
января первым в дом должен
войти мужчина, тогда год
выдастся благополучным..
- Есть в канун Старого Нового Года птицу или рыбу опасно
– счастье улетит или уплывет из
дома, а вот блюда из свинины
разрешаются – она притягивает
в дом счастье.
- Влюбленные пары стараются узаконивать отношения
именно на Старый Новый год,
чтобы жизнь была щедрой на
приятные события.
- Считалось, что в этот день
нельзя произносить цифру «13»,
а также считать мелкие монеты.
Говорят, счет монет принесет
слезы на весь год.

Что нельзя делать
на Старый Новый год
Каждый праздник сопровождается определенными запретами, поэтому и Старый Новый
год не стал исключением.
- Нельзя давать деньги посевальщикам – с ними можно
отдать благополучие в доме.
- Нельзя обижаться и быть
злопамятным.
- В Старый Новый год нельзя
давать в долг.
- Также плохой приметой считается решать важные
финансовые вопросы.
- Не стоит выносить в этот
вечер мусор.

Гадания
на Старый Новый год
Есть несколько вариантов:
- перед сном положите под подушку гребешок, при этом приговаривая: «Суженый мой ряженый, расчеши мне голову!».
Тот, кто во сне будет чесать
голову, тот и будет суженым.
- возьмите бумажный лист и
скомкайте его.
Положите скомканный лист
на дно перевернутой тарелки
или блюдца и подожгите. После этого блюдце со сгоревшей
бумагой поднесите к стене и осторожно поворачивайте, пока на
стене не обозначится какая-либо тень, по очертаниям которой
и судят о ближайшем будущем.
Над банкой с крупой держат левую руку ладонью вниз.
Сосредоточившись, нужно задать интересующий вопрос.
После этого возьмите из банки
горсть крупы и высыпьте ее на
стол, после чего пересчитайте
количество зерен. Если число
зерен четное, это означает положительный ответ — ДА, нечетное число, означает отрицательный ответ — НЕТ.
Наугад можно взять любую
книгу и задать вопрос. После
этого назвать номер страницы и
номер строки на ней — то, что
было в этом месте написано в
книге, и служит ответом.
УНИАН.

Не дивлячись на те, що Ісус
Христос був реальною людиною та жив на землі в конкретних історичних умовах, воля
Божа була на те, щоб людям наступних поколінь залишалась
невідомою конкретна дата Його
народження. Ми знаємо багато історичних деталей Різдва.
Скажімо те, що Ісус Христос
народився в місті Віфлеємі
(Бейт-Лехем), це 8 км на південь від Єрусалиму. На основі
біблійної хронології, ми також
можемо дещо реконструювати
картину новозавітних подій,
а ще співставити її з відомою
нам світською історією. Тим
не менше, варто мати на увазі,
що світські джерела дати Різдва не відкривають, а церковні
джерела доволі суперечливі.
Відомий історик та богослов,
професор Болотов зауважує,
що в нас є надзвичайно мало
корисної інформації для того,
щоб робити про це хоч якісь
достовірні висновки. Христос
був розіп’ятий у п’ятницю 14
або 15 нісана, за Понтія Пилата. Пилат правив з 26 по 36
роки. З цього ряду виключенню підлягають тільки 26, 27 і
28 роки. Не можна також точно
з’ясувати, скільки років тривало суспільне служіння Христа.
Ми не знаємо точно, скільки
Христу було років, коли він почав Своє служіння. Вказівку св.
Луки: «Сам Ісус, розпочинаючи, мав років із тридцять» (Лк.
3:23) можна розуміти і не буквально. Та й невідомо, як саме
це можна трактувати – у бік
зростання чи спадання. Далі,
невідомо, який рік Тиберія вважати п’ятнадцятим: його межі
коливаються від 16 березня 28
року, по 27 вересня 29 року; а
деякі екзегети, посилаючись на
те, що Тиберій протягом деякого часу також був співправителем Августа, взагалі вважають
тут можливим говорити і про
27-й рік. При такій кількості
невідомих даних, звичайно,
точний рік Різдва Христового наука визначити не в змозі.
Єдине, що можна знати напевне так це те, що Ісус Христос
народився не раніше 748 (6) і
не пізніше 749 (5) року. Цей висновок узгоджується результатами багатьох дослідників.
Як відомо, на час Різдва пастухи були зі своїми стадами в

полі (Лк. 2:08), а це означає,
що швидше за все, це сталось
не зимою, а в якусь іншу, теплу пору року. Хоча й це теж
доволі сміливе припущення.
Коли ангел сповістив Діві Марії про скоре народження Сина,
її родичка Єлизавета уже була
на шостому місяці вагітності
(Луки 1:26). А вагітність Єлизавети почалася після того, як
ангел сповістив про це її чоловіку Захарії в храмі, під час богослужіння свята (Луки 8:1-11).
Якщо ж припустити, що це богослужіння відбулося на День
умилостивлення, що відзначався у вересні або жовтні за нашим календарем, то ми додамо
до цієї дати шість місяців до народження Предтечі, та дев’ять
місяців до народження Спасителя. Так у нас теж вийде зимове Різдво. Але, треба чесно визнати, в тексті Святого Писання
немає жодних прямих вказівок
на те, що ангел з’явився Захарії
саме в цей день.
Варто також загадати про
перепис, у якому мали взяти
участь і Марія з Йосифом. Зазвичай, перепис населення проводився саме в зимові місяці.
Передусім це було зручно для
того, щоб люди могли спокійно
повернутись до себе додому з
місць свого заробітку та мали
більше вільного часу.
Також існує давній переказ
про те, що Благовіщення відбулося того самого дня єврейського календаря, у який згодом
сталося саме Розп’яття. А воно,
як відомо, припало на старозавітню Пасху, котру святкували
приблизно в нашому квітні. В
такому випадку, підраховуючи
у нас знову виходить грудень!
Але головна слабкість такої гіпотези полягає в тому, що про
таке неймовірне співпадіння
також немає жодного слова в
Євангеліях! Деякі дослідники,
в такому разі, припускають,
що передання про тотожність
днів Благовіщення та Великої П’ятниці з’явилося вже
після того, як Різдво почало
святкуватись зимою.
Не дивлячись на те, що свято Різдва Христового належить
до числа найбільших свят Церкви, воно стало відомим доволі пізно. Про дату 25 грудня
вперше вказано Секстом Юлієм Африканом в його літопи-

сі, написаному в 221 році. До
цього часу пріоритетним святом після Великодня, було саме
Богоявлення, яке святкувалось
6 січня. В символізмі цього свята поєднувалось і Хрещення,
і саме Різдво.
Із початку V століття святкування Різдва було пов’язано
з днем зимового сонцестояння. Народи Близького Сходу,
що вже прийняли Євангеліє,
на той час ще зберегли традицію в цей день прославляти
сонце наче бога. В язичницькому календарі 25 грудня саме
прославляли Мітру. Для того,
щоб відвернути християн від
цієї згубної традиції, було вирішено розділити святкування
Різдва та Хрещення Господнього. Для цього було виділено та перенесено спомин про
Різдво на кілька днів наперед.
На урочистих богослужіннях
свята згадується народження
Христа, що як «Сонце правди» осяяв та зігрів благодаттю
язичницьку землю.
Існує ціла низка об’єктивних
причин, чому люди не зберегли
цієї дати. Перші християни походили з юдеїв, у котрих була
традиція не звертати уваги на
дні народження, вражаючи їх
«початком людських скорбот
та хвороб». І лише з часу, коли
Церква наповнилася греками та
представниками інших, колись
язичницьких народів, з’явилась можливість переосмислити значення цього дня. Так чи
інакше, правдиву дату Різдва
було втрачено.
З іншого боку, за час земного життя Спаситель був для
всіх простим теслею, котрий
походив хоча й царського, але
з давно забутого всіма, збанкрутілого роду. Він не народився в належних йому царських
палатах, про Нього не писали
за життя літописці. Він не мав
слуг, бо сам був усім слугою.
Романтична та по-дитячому
щира різдвяна історія розповідає, що народився Він у стайні,
в оточенні домашньої худоби.
Тридцять років, з усіх тридцяти
двох з половиною років свого
життя, Він нікому не розповідав про своє божественне достоїнство. Своїм сучасникам
він виглядав швидше за дивака
або божевільного, ніж справляв враження довгоочікуваного усіма Месії – Визволителя
народу. Тож в цьому сенсі було
б багато дивніше, якби ця дата
скрупульозно передавалась ще
заздалегідь до того, як на голгофському Хресті здійснилось
Таїнство нашого спасіння.
Достовірність Різдва підтверджується не документами
та рукописами, а власним досвідом живої віри. Людині, яка
знає Христа особисто, достатньо розуміти, що день народження принципово відрізняється від Різдва, яке завжди буде
мати символічне значення, коли
б воно вперше не відбулось.
Цей день – день символ.
Щороку він духовно повторюється там, де щирі люди готові впустити до себе Спасителя, котрий стоїть біля дверей
їх серця та стукає.
Євген ЗАПЛЕТНЮК,
протоієрей.
bogoslov.org
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УГОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31
КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

095-51-23-839

продам
ДОМ. 095-147-88-13.
Однокомнатную КВАРТИРУ. 099-278-14-75.
Однокомнатную КВАРТИРУ. 050-841-15-01.
Двухкомнатную КВАРТИРУ, 095-502-39-18.
ТЕЛЯТ. 050-732-73-65.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з відходу соняшника. 2850 грн/т. Для
будь-яких типів опалення. Вигідніше на 25 % по тепловіддачі
та набагато зручніше, ніж дрова. Не потребує великих фізичних
зусиль при використанні. Доставка від 3 тонн безкоштовна.
066-30-544-64, 067-10-328-10.
ДРОВА, ОТХОДЫ ЗЕРНОВЫХ, МАКУХУ, 095-595-32-33.
ТРУБЫ б/у поливные, длина 4,5 м, 1 шт. – 50 грн; ТРУБЫ
пластиковые канализационные, длина 2 м, диаметр 20 см – 100
грн за 1 шт.; КАРТОННЫЕ БОЧКИ на 5 вёдер - 30 грн; деревянные ПОДСТАВКИ (можно под ульи), 1 шт. – 20 грн; оконное
СТЕКЛО 50*80 см, 1 шт. – 30 грн; ручной НАСОС алюминиевый для посадки пчел и опрыскивания деревьев и т. д. – 50 грн;
УЛЕЙ, РАМКИ, разный пчеловодческий ИНВЕНТАРЬ для
начинающих пчеловодов; ШЛАКОВАТУ для утепления, РУБЕРОИД в рулонах, 1 м - 30 грн; резиновые ШЛАНГИ для
полива; разные ПОДНОСЫ эмалированные – 30 грн; разные
ЛОПАТЫ – 50 грн; КОСУ – 100 грн, ВИЛЫ – 50 грн.; КАЙЛО, 2 шт. - 50 грн; ДВУРУЧНУЮ ПИЛУ («Дружба») – 100 грн.
Телефон: 095-39-36-278, с. Безгиново.

куплю
КРС, 099-005-75-77, 098-008-78-21.

аренда

СДАМ В АРЕНДУ ДОМ в с. Алексеевка. 099-278-14-75.

работа
Требуется ПРОДАВЕЦ. Хозтовары. 099-94-39-117.

считать недействительным
Втрачений ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ГРИШКІНА
Олександра Вікторовича, 25.06.1986 р.н., вважати недійсним.
Втрачені СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ АН №48971661 та ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА
ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ 12 СБ №534224 на ім’я
САРАНЧІ Кирила Олеговича вважати недійсними.

Ключворд

Ремонт, перетяжка
мягкой мебели.
Изготовление МАТРАСОВ
любого размера
095-410-86-01.
Ремонт, перетяжка,
изготовление
мягкой мебели.
050-039-92-95.

услуги
СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.
БУРИМ
СКВАЖИНЫ.
095-678-06-28.

Шановні громадяни!
Повідомляємо вас, що громадська організація «МОЛОЧАЙ»
закінчила реалізацію проєкту
«Безпека лісу – безпека громади» за організаційної підтримки
ГО «Взаємодія-Плюс» в межах
програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії,
Швейцарії та Швеції.
Метою проєкту було збереження екосистеми та біорізноманіття
Новоайдарських лісів шляхом
удосконалення системи попередження лісових пожеж та незаконної вирубки дерев. Саме для
цього було передано на баланс
ДП «Новоайдарське ЛМГ» монітор, стаціонарний комп’ютер та
3 планшети, що дозволить швидко реагувати на випадки бракон’єрства чи пожеж у лісогосподарстві. Також в рамках акції
було проведено екосуботник та
доповнення лісових культур.
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Коллектив ПрАТ СВФ «Агротон» выражает глубокие соболезнования родным и близким по случаю преждевременной смерти
ШОПИНА Виктора Николаевича.
Светлой памяти КУДИНОВА Федора Федоровича
(22.02.1937 - 02.01.2021)
Кудинов Федор Федорович родился 22 февраля 1937 года в
г. Теплогорск Луганской области в многодетной семье.
В 1951 г. закончил 8 классов и поступил в Стахановский горный
техникум. Успешно завершив учебу в техникуме в 1955 г., молодой
специалист работает горным мастером, помощником начальника
участка на шахте «Центральная-Ирмино».
22 декабря 1959 г. призван в ряды Советской Армии. После
службы в армии в 1962 г. Федор Федорович поступает на учебу в
Харьковский институт механизации и электрификации сельского
хозяйства.
По направлению в 1967 г. Федор Федорович отправляется в
колхоз им. ХХ партсъезда с. Колядовка Новоайдарского района.
Руководство района замечает неординарные организаторские способности молодого специалиста, и в 1971 г. по решению бюро райкома партии Ф. Ф. Кудинов был переведен в колхоз им. Октябрьской революции, где тут же был избран председателем правления.
В 1973 г. за высокие показатели урожайности и надои молока
Федор Федорович был удостоен награды орден «Знак почета».
С 1981 г. по 1996 г. Ф. Ф. Кудинов работает председателем
правления козхоза им. Пархоменко. Именно в с. Штормово Федору Федоровичу удалось сделать много для социальных преобразований: построить улицу ХІ пятилетки, детсад «Березка»,
амбулаторию семейного врача и многое другое.
Главными чертами его характера были уважительное отношение к людям, умение выслушать каждого с его проблемами и помочь в их решении. Несмотря на всю занятость в работе, он был
хорошим, внимательным семьянином, любил домашний уют,
огород, цветы и музыку.
С женой Зинаидой они воспитали прекрасных дочерей Светлану и Ирину, а также внуков. Самой главной наградой для него
стали уважение людей, их искренняя благодарность за его доброе
сердце и хорошие дела.
Мы выражаем искреннее соболезнование родным, близким,
всем, кто знал Федора Федоровича. И хотим сказать на прощание:
- Спасибо ветерану, который в детстве пережил великую войну, за Вашу седину, за труд во имя жизни, за все достойное, что
вложено в страну.
Новикова Т. В., Коробка Е. А., Макогон В. В.,
Руденко Б. М., Овчаренко В. А., Черенков А. П.,
Павлов А. Л., Лаптев И. К., Карпов П. П., Будник В. К.,
Стрелец В. В., Воронкина В. Н., Антипова С. Н.,
Щиров Н. А., Козловский В. В., Маркелов П. Т.,
Копанев П. И., Щиров В. Ф., Бондарь В. В.,
Кравцов Б. А., Косов А. И., Суворов В. В., Ткаченко В. С.,
Русинов Н. Г., Бакулин Г. В., Бабичева Ю. А.,
Лысогор М. Г., Слета С. Ф., Ляшенко М. М.,
Костенко А. Н., Лобасова В. А., Остапущенко Г. М.,
Нестер И. М., Шарун Л. Г., Мошкина Л. Г.
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5 января отметила свой юбилей
наш любимый и дорогой человек –
Валентина Николаевна ВИНОКУРОВА!
Любимую сестричку, тетю, куму поздравляем с юбилеем!
Пусть синяя птица в твой дом постучится, желаем
мечтам и желаниям сбыться! Для женского счастья ведь
много не надо – чтоб были родные здоровые рядом.
Пусть радость тебя каждый день украшает, а искорки
весело в глазках играют!
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь, и этим ты ярче
всех бриллиантов сияешь! Пусть жизнь наполняется счастьем и светом и будет любовью всех близких согрета!
Желаем чудесных волшебных мгновений. Скажем от всей
души тебе мы: «С Днем рождения, наша родная»!
Владимир, Антонина, Виктория Воронкины.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 1:
По горизонтали: 1. Лорд. 3. Экстерн. 7. Морзе. 8. Уши. 9. Кен.
12. Скутер. 14. Палач. 16. Амур. 17. Оригами. 19. Флаг. 21. Засада. 23. Анна. 25. Овен. 26. Рыло. 27. Суд. 28. Рай. 30. Фристайл. 32. Устарелость. 36. Астронавт. 37. Успенская. 38. Тракт. 40. Отсек.
По вертикали: 1. Лакмус. 2. Диез. 4. Сошка. 5. Триумф. 6. Реверанс.
9. Каравай. 10. Елисей. 11. Наган. 13. Тула. 14. Позор. 15. Чад. 18. Маркиза.
20. Гну. 22. Платье. 24. Ад. 29. Яйцо. 30. Фас. 31. Ультрамарин. 32. Уксус.
33. Торжество. 34. Ренессанс. 35. Лавра. 39. Тык.

8 января. Убывающая Луна
в знаке Скорпион. Настало
время принятия самых ответственных решений. Улучшенная
мыслительная
деятельность,
возросшая способность к концентрации на сути проблемы
и высокий уровень самокритичности как нельзя лучше
позволяют отделить истинно
важное от наносного и малозначимого. Можно смело браться за
новые начинания, разрабатывать
бизнес-планы новых проектов и
возлагать на себя всевозможные
обязательства, которые окажутся
посильными.
9 января. Убывающая Луна
в знаке Скорпион. 26-й лунный
день. Сложный, критический
день. Постарайтесь воздержаться от любой активной деятельности абсолютно во всех
областях. Лучше сохранить жизненные силы, нежели растратить их на пустую болтовню.
Освободитесь от ненужных контактов и посмотрите на жизнь
трезвым взглядом.
10 января. Убывающая Луна
в знаке Стрелец. 27-й лунный
день. Любая работа в этот день
будет спориться. Поэтому лучше всего потратить это время
на решение старых неразре-

шенных проблем.Любые бюрократические вопросы в это
время решаются на удивление
легко, практически сами собой.
Всевозможные
путешествия
и командировки также будут
иметь успех и пройдут без особых негативных приключений.
Однако стоит остерегаться
операций, связанных с землей
или строительством.
11
января.
Убывающая
Луна в знаке Стрелец. Лунный Стрелец несколько уводит
наши мыслительные процессы от земной логики и конкретики в область абстрактного
мышления.
Однако, несмотря на это, период идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми
вопросами. Можно смело подавать заявку в регистрирующие органы власти на создание
юридических лиц, общественных организаций либо дочерних
предприятий.
12 января. Убывающая
Луна в знаке Козерог. Не самое
удачное время для общения с
государственными
органами
и представителями властных
структур. В денежных вопросах также не все гладко. Велика

вероятность задержки в получении прибыли, возможны и
убытки. 29-й лунный день. Довольно неблагоприятный день.
Связан с понижением общего
жизненного тонуса организма, проявлением хронических
заболеваний.
13 января. Новая Луна в
знаке Козерог. 2-й лунный
день. День хорош для начала цикла физических упражнений, лечебного голодания
или диеты. Любые начинания
в этот день получают дополнительную
энергетическую
подпитку.
Следует обратить внимание на такие негативные качества, как злость и скупость,
так как их преодоление поможет
реализовать
новые
начинания.
14 января. Растущая Луна
в знаке Водолей. Это время
идеально подходит для любой умственной и творческой
деятельности. Полезно заняться самообразованием и
получением новых знаний, изучением и внедрением новых
технологий. Неплохо идут
дела с недвижимостью, общественная и политическая
деятельность.

Цитрусовые давно закрепили за собой символ Нового года. Именно в этот период мы съедаем
большое количество мандарин, апельсинов, а иногда и другие более экзотичные для нас фрукты.
Многочисленные цитрусовые фрукты по праву считаются бесценным источником витаминов
и полезных веществ. Люди начали культивировать их в незапамятные времена, настолько давно, что никто даже точно не знает, когда именно. Сейчас в ход идут все части цитрусов, и
ничто не пропадает зазря – ни мякоть, ни кожура, ни косточки.
11. Во Флориде цитрусовые
деревья растут повсюду. Примерно 10 300 000 цитрусовых
деревьев растут на 853 000
акрах земли.

10 способов
использовать
мандариновую кожуру
Только факты
1. Высокое содержание витамина С делают все цитрусовые
фрукты невероятно популярными
и востребованными.
2. Примерно 20 процентов всех
выращиваемых в мире цитрусовых продаются и употребляются в виде свежих фруктов. Всё остальное уходит на производство
соков, экстрактов и консервов.
3. Ежегодно в мире собирают
14 млн тонн лимонов. Больше
всего этих цитрусов собирают
в Мексике и Индии.
4. Цитрусовые деревья могут
прожить до 700 лет.
5. После аромата шоколада и
ванили, запах апельсина признан
самым приятным в мире.
6. Мандарины помогают
справиться с икотой.

7. Эфирное масло лимона действует как антидепрессант. Он не
только повышает настроение, но
и в целом благотворно влияет на
нервную систему.
8. В испанских народных поверьях лимон символизирует безответную любовь, а апельсин –
взаимные чувства.
9. Грейпфрут защищает от
инфаркта и способствует укреплению кровеносных сосудов,
помогает в борьбе с болезнями десен. Уменьшает потребность в инсулине для людей,
страдающих диабетом, так как
понижает уровень содержания
сахара в крови.
10. Лайм эффективен в лечении варикозного расширения
вен, защищает зубы от кариеса
и образования зубного камня,
укрепляет эмаль.
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Кожуры от мандаринов после праздничных застолий остается много и в основном мы
ее выкидываем, даже не подозревая о том, насколько она
полезна для здоровья.
1. Запах кожуры мандарина,
если вдыхать его в течение минуты может облегчить головную
боль.
2. Смешайте 2 столовые ложки мандариновой цедры с 1 стаканом водки. Дайте постоять
неделю и процедите. Принимать по 20 капель мандариновой настойки, растворенной в
воде 3 раза в день. Это средство
выводит мокроту, облегчает
кашель и помогает организму
быстрее избавиться от него.
3. Вскипятите полтора стакана
воды, добавьте в нее кожуру одного мандарина и варите около 5
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минут. Чтобы успокоить дискомфорт при бронхите, выпивайте
по полстакана этого средства
3 раза в день.
4. В литр кипящей воды добавьте кожуру 4 мандаринов,
чтобы приготовить отвар.
Дайте ему остыть, процедите
и пейте по полстакана до 3 раз
в день. Можно подсластить напиток чайной ложкой меда, это
вкусно и очень эффективно.
5. Добавить свежую кожуру 2 или 3 мандаринов в кастрюлю с кипящей водой. Снимите с огня и вдыхайте пары в
течение 10 минут, прикрывая
голову
полотенцем,
чтобы
пар не рассеивался.
Буквально после первого
применения вы заметите, как
пазухи начинают очищаться.
6. Если вы страдаете от проблем с желудком или кишечником,
просто высушите чистую кожуру
нескольких мандаринов естественным образом или в слегка
разогретой духовке. Далее цедру
нужно размолоть с помощью кофемолки или растереть в порошок
в ступке. Добавьте чайную ложку
мандаринового порошка к любому из ваших блюд или напитков,
как если бы это была приправа.

7. Чтобы избавиться от надоедливого грибка, просто растирайте ступни свежей кожурой
мандарина, особое внимание
уделяя пораженным участкам.
Проделывать эту процедуру
нужно 2 раза в день.
8. Поместите свежую кожуру одного или двух мандаринов
в пакет и сожмите их, чтобы
освободить эфирные масла.
Сделайте глубокий вдох этой
эссенции за 15 минут до сна.
Цитрусовые запахи помогают уменьшить стресс, облегчая
сон.
9. Если вы страдаете гипертонией, отварите 1 стакан свежей
кожуры мандарина в 3 литрах
воды. Снять с огня и дать настояться в течение часа. В конце
процедите смесь и, когда будете
принимать ванну, добавьте этот
отвар в воду.
10. Чтобы улучшить атмосферу в вашем доме, просто
положите кожуру нескольких
мандаринов в воду (лучше всего использовать литровую кастрюльку), доведите до кипения,
и все неприятные запахи исчезнут. В вашем доме будет царить цитрусовый аромат —
теплый, уютный и свежий.
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