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Нові амбулаторії

У Щастинському районі у селах Ве-
лика Чернігівка та Широкий відкрилися 
дві новозбудовані амбулаторії загальної      
практики сімейної медицини.

Участь у церемонії їх відкриття взяв 
голова Луганської обласної державної 
адміністрації – керівник обласної військово-
цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

«Ремонтувати, будувати та відкривати 
– це наша робота. Не люблю пафос-
них заходів, але не приховую, що збираю 
стрічки з відкриття нових об`єктів. Коли 
закінчиться моя каденція, я мрію поїхати з 
Луганщини з цілою купою таких стрічок. І 
це буде краща оцінка моєї роботи», – жарто-
ма звернувся він до лікарів нових медичних 
закладів.

У кожній амбулаторії працюють по        
одному лікарю, декілька медичних сестер.

Амбулаторії оснащені медичним об-
ладнанням, потрібним для надання 
першої допомоги. Великочернігівська: 
електрокардіографом, холодильником 
для медичних препаратів, комп’ютерами 
та медичними шафами. У Широко-
му амбулаторія, яка обслуговуватиме 
1917 громадян, має гінекологічне крісло, 
ваги, ростомір, тонометр, пульсоксіметр, 
пікфлуометр, кушетки, а також встанов-
лено екологічну установку з утилізації                                                              
водних стоків.

Також для медичних працівників цих 
закладів охорони здоров’я заплановано 
придбати службові автомобілі.  

Сергій Гайдай поцікавився у лікарів, які 

ще питання в облаштуванні амбулаторій 
потребують його втручання, та запевнив, 
що все необхідне буде придбано. Якщо 
не за бюджетні кошти, то за підтримки 
міжнародних партнерів, з якими налагод-
жено конструктивне співробітництво саме 
у медичній сфері.

Місцеві жителі висловили подяку за те, 
що відтепер поруч можна буде отримати 
першу допомогу, консультації та поради від 
кваліфікованих фахівців.

Нагадаємо, що в рамках реалізації заходів 
на розвиток системи охорони здоров’я у 
сільській місцевості, фінансування яких 
здійснюється за державні кошти, із 18 за-
планованих до будівництва сільських 
амбулаторій 13 вже введено в експлуатацію.

На відкритті медичних закладів були 
присутні голова Щастинської РДА Те-
тяна Новикова та голова районної ради              
Олена Коробка.

loga.gov.ua

Дорога Старобільськ – Штормове

У 2020 проводився поточний середній 
ремонт автомобільної дороги Н-21 
Старобільськ – Луганськ – Хрусталь-
ний – Макіївка – Донецьк від Новоайдару               
до Старобільська. 

Основні роботи на всьому маршруті 
від Старобільська до Новоайдару, 
протяжністю 40 кілометрів, було вико-
нано минулого року, було забезпечено                                                            

безперешкодний проїзд транспорту.
Дорога проходить через населені пун-

кти Старобільськ, Половинкине, Байдівка, 
Шульгинка, Штормове, Переможне,           
Денежникове, Новоайдар.

У поточному році було закінчено по-
кладання верхнього шару асфальтобетону. 
Наразі дорожники закінчили примикання 
до інших доріг по всій протяжності марш-
руту. Тепер доводяться до ладу зупинки 
громадського транспорту. Невдовзі тут буде 
проведена дорожня розмітка та встановлені 
дорожні знаки.

У деякі місцях, згідно з проєктом, дорогу 
розширили до 8 метрів. На три метрі з кож-
ного боку дороги, розчистили та укріпили 
узбіччя. 

До початку ремонту дорога Н-21 ви-
кликала багато нарікань. Стан справ на 
маршруті Новоайдар – Старобільськ був 
дуже поганий.

Це була одна з найпроблемніших доріг 
на Луганщині. На деяких ділянках на 
маршруті від Старобільська до Новоайдару 
дорожнє покриття було абсолютно зноше-
не, а пересуватися по такій дорозі було не-
безпечно. Останні 8 років на дорозі не про-
водилось необхідних ремонтних робіт. 

 Взагалі планується у поточному році 
відремонтувати близько 250 км доріг. Так, 
наприклад, у планах Служби автомобільних 
доріг у Луганській області, за сприяння 
Укравтодору, оновити повністю всю дорогу 
Н-26 Чугуїв – Мілове.

Прес-служба
Служби автомобільних доріг

у Луганській області.

Шановні медичні працівники
та ветерани системи охорони здоров’я!

Прийміть найщиріші вітання зі словами вдячності за вашу бла-
городну працю. Професія лікаря — це, певно, набагато більше, 
ніж просто професія. Це дійсно покликання, дар Божий, без яко-
го неможливо рятувати життя. Отже, і свято це стосується 
не лише медичних працівників, але й кожної людини, оскільки                                                                       
здоров’я й життя нерозривні.

Споконвіку більше за скарби та всілякі надбання цінувалося 
здоров’я людини. А тому професія медика завжди була однією з най-
необхідніших і найшановніших. Саме для неї завжди були, є і будуть 
актуальними такі поняття як доброта, гуманність благородність 
і професіоналізм. Ви даруєте людям найдорожче – здоров’я, віру та 
надію. В будні і свята ви стоїте на варті життя всіх, хто потребує 
вашої допомоги. Завдяки вашим зусиллям багато людей знову відчули 
радість повноцінного життя. І вони вдячні вам за докладені зусилля, 
за порятунок та милосердя.

З нагоди професійного свята – низький уклін та слова щирої 
вдячності усім працівникам охорони здоров’я Новоайдарщини за 
сумлінну та невтомну працю.

Ви – запорука нашого здоров’я. Нехай сторицею повертається 
до вас добро, дароване людям. Нехай у ваших домівках завж-
ди панують щастя і мир. Міцного здоров’я, благополуччя і до-
бра вам та родинам, безхмарного неба. І нехай клятва Гіппократа 
ніколи не буде обтяжливим обов’язком, а лише приємною                                                                                                      
місією!

З професійним святом вас!

Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Шановні мешканці 
Новоайдарської ОТГ!

Щиро вітаю вас зі Святою Трійцею! 
Літо подарувало нам прекрасне свя-
то Святої Трійці. В цей день якось по-
особливому все цвіте і оживає, земля 
наповнюється чудовим ароматом. 
Свята Трійця – велике свято, коли 
потрібно забути всі старі образи 
і впустити в серце стільки любові           
і добра, скільки можете. Вибачте всіх, хто заподіяв вам біль.

Цієї світлої днини разом зі свіжою зеленню в наші домівки вхо-
дять мир та висока Божа благодать. Людські серця наповнюють-
ся добром, любов’ю, щирістю і всепрощенням, а ми намагаємося  
дарувати увагу та душевне тепло всім, хто поряд.

Це величне свято є торжеством віри у Бога, духовності та 
моральності. Свято Трійці надає всім нам силу жити, боротися зі 
злом, бути впевненим, що правда та любов завжди перемагають, 
що віра творить чудеса.

Нехай в це свято Трійці ваші щастя, успіх і здоров’я збільшаться 
втричі, а проблеми випаруються, як роса під променями                
літнього сонечка, залишивши місце тільки для радісних подій.

Щиро бажаю всім вам непохитної віри, Божої милості і обда-
рування, чуйного серця і доброти. Нехай ваша душа не знає пе-
чалей і світиться щастям. Спокою, безпечності та миру вам 
і вашим домівкам. Нехай Господь завжди благословляє вас на                                             
добрі справи, нехай у вашому серці ніколи не гасне вогник добра. 

Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.



«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  25         18 ЧЕРВНЯ     2021 р.2

– Дмитре Анатолійовичу, скажіть, 
будь ласка, чи можна вже підбити перші 
підсумки впровадження медичної реформи? 

– Так, ми вже можемо говорити про певні 
результати цих двох років. Розпочалась актив-
на фаза реформування медицини в квітні 2019 
року. Головна мета реформи – покращення 
надання медичної допомоги, покращення 
доступності меддопомоги для населення. 
Нововведенням стала необхідність сконцен-
трувати надання спеціалізованої допомоги за 
профілями, на які орієнтується кожна лікарня. 

– Тобто, можна обрати лише один на-
прям і працювати за ним? 

– Можна. Але якщо говорити про лікарні 
нашого типу, ми не можемо дозволити собі 
такої розкоші як працювати тільки за однією 
спеціалізацію. Ми повинні надавати як 
невідкладну (ургентну) допомогу, так і пла-
нову допомогу населенню нашої громади за 
всіма напрямами.  

– З якими труднощами довелось 
зіткнутися на непростому шляху                      
реформування? 

– Певною мірою нам треба було міняти 
свій звичний ритм. Я б не називав це труд-
нощами, скоріше – викликами. Нові ви-
клики були. І їх треба було приймати і 
вирішувати. Нам обов’язково треба було 
зберегти багатозадачність в умовах жорсткої 
конкуренції між районними лікарнями. Спра-
ва в тому, що  фінанси НСЗУ розподіляються 
за так званими «пакетами», які має отри-

мати кожна лікарня. Кожного квітня ми 
подаємо заявку на «пакети» надання до-
помоги. Намагаємось залучити якомога 
більше «пакетів», щоб мати можливість на-
дати пацієнтам більший спектр медичної 
допомоги. До того ж, за кожним з них йде 
фінансування (за кожним індивідуальне).

– Які вимоги до отримання «пакетів» та 
скільки «пакетів» наразі має наша лікарня? 

– Вимоги до отримання «пакетів» досить 
суворі, кожний «пакет» має відповідати пев-
ним критеріям як в оснащенні матеріально-
технічної бази, відповідності інклюзивності 
(наявність пандусів, ліфтів та ін.), так і                
в кадровому забезпеченні.

В 2019-2020 роках ми мали 6 пакетів. В 
2020-2021 році наша лікарня може надавати 
допомогу пацієнтам за 10 пакетами, серед 
яких профілактика, діагностика, спостережен-
ня, лікування та реабілітація пацієнтів в амбу-
латорних умовах; ведення вагітності в амбула-
торних умовах; хірургічні операції дорослим 
та дітям в стаціонарних умовах; стаціонарна 
допомога дорослим та дітям без проведення 
хірургічних операцій; стоматологічна допомо-
га; мамографія; езофагогастродуоденоскопія; 
діагностика, лікування та супровід осіб із 
вірусом імунодефіциту людини (та підозрою 
на ВІЛ); гастроскопія; пакет стаціонарної    
допомоги хворим на COVID-19.

Реформа підштовхнула нас до макси-
мальної комп’ютеризації та оснащен-
ня новим обладнанням, бо важливими 

критеріями кожного пакету є сучасне                                                               
обладнання та кадрове забезпечення.

Ще за два роки до реформування мак-
симально укріплена матеріально-технічна 
база, проведено ремонти в фізкабінеті, 
на харчоблоці, в жіночій консультації, 
автоклавній. Капітально відремонтоване 
дитяче відділення із застосуванням нової 
системи утеплення. До кожного підрозділу 
лікарні встановлені пандуси. Оновлено об-
ладнання. В клінічній лабораторії встанов-
лена нова сучасна техніка, яка дозволяє 
своєчасно та точно отримувати діагностичну 
інформацію. Роботи виконано багато. Вико-
нано зовнішній ремонт лікувального корпусу      
з термомодернізаційним ефектом.

Але, на жаль, і в цій ситуації, коли наша 
лікарня має дану кількість «пакетів», ми 
відчуваємо брак коштів. Того, що надає за 
«пакети» НСЗУ, недостатньо, це не покриває 
всіх витрат. Тому ми дуже сподіваємось на 
розуміння ситуації  та матеріальну допомо-
гу з боку громади. Без цього лікарня просто 
не зможе функціонувати так, як того вима-
гають реалії часу. А ми дуже хочемо викону-
вати свою роботу якісно, вчасно. Ми душею 
вболіваємо за кожного нашого пацієнта.

– Так, підтримка дуже важлива. 
Сподіваємось, Вас почують і до Вас дослу-
хаються. Якщо говорити про ситуацію 
з COVID-19, як працює Новоайдарська           
БЛ у цих умовах? 

– У світі дійсно склалася складна ситуація 
з цим захворюванням. Та ми намагаємося ро-
бити все від нас залежне, аби надавати якісну 
допомогу хворим й повертати їх до здорового 
способу життя.   

На базі лікарні було розгорнуто відділення 
з лікування хворих на COVID. В найкоротші 
терміни запущено реанімаційний блок, прове-
дено 60 додаткових точок з киснем. За кален-
дарний рік проліковано стаціонарно близько 
180 хворих на COVID. Це така невеличка 
статистика. Лікарня в достатній кількості за-
безпечена кисневими концентраторами. Ми 
підписали договір з «Азотом» на поставку 
сертифікованого кисню, в достатній кількості 
є медикаменти для лікування хворих. Не див-
лячись на досить стабільну ситуацію, яка 
встановилась в цілому по країні зараз, ми не 
розслаблюємось. На випадок нової, осінньої 

«хвилі», в нас вже розроблений план. Будуть 
готові 95 ліжок, 100 % оснащених киснем.

– Які перспективи лікарні в                                   
майбутньому?

– Не будемо нічого загадувати наперед. 
Скажу впевнено, що будемо продовжувати 
працювати над подальшим покращенням 
матеріально-технічної бази, що допоможе 
ще якісніше надавати медичну допомогу на-
селенню. Ми будемо долати виклики заради 
найдорожчого – життя та здоров’я людей. 

– І за всією цією нелегкою щоденною     
працею стоять люди благородної професії… 

- Так, я дуже пишаюся своїм колекти-
вом. Наш колектив – дружний, злагодже-
ний, професійний. Кожний його член – на 
своєму місці, виконує важливу роль. Ось ця 
злагодженість дій, професійність, бажан-
ня допомогти – це запорука нашого успіху. 
А наш успіх – це здоров’я наших пацієнтів.   
Задля цього ми і працюємо.  

Це вже не є новиною, що медичні закла-
ди часто відчувають так званий «кадровий 
голод». Але ми намагаємося подолати й цю 
проблему. Постійно співпрацюємо з Лугансь-
ким державним медичним університетом, 
традиційно відвідуємо Ярмарок професій при 
медичному університеті й намагаємося знай-
ти перспективні кадри для районної медици-
ни. Можу запевнити: наші зусилля не марні. 
За рік в лікарню прийшли працювати два мо-
лодих спеціалісти, три лікарі зараз проходять 
навчання в інтернатурі і найближчим часом 
стануть частиною нашого колективу.

У переддень професійного свята – щи-
рі вітання усім медичним працівникам Но-
воайдарської багатопрофільної лікарні. Міц-
ного вам здоров’я, багато щасливих днів, 
успіхів у всіх справах та починаннях, благо-
получчя та добробуту. Нехай і в будні, і у свя-
та ви ніколи не засумніваєтесь у важливості 
своєї благородної праці та вибору професійної 
стезі медичного працівника. Нехай вдячність 
та повага пацієнтів додають кожному з вас сил 
для служіння людям. 

– Приєднуємось до привітань на честь 
професійного свята. Нехай любов і щастя 
наповнюють кожен Ваш день, а праця 
на благо людей приносить лише задово-
лення і радість. З прийдешнім святом!            
Дякуємо за змістовне інтерв’ю.

З Днем медичного працівника!

Дорогі медичні працівники, колеги! Прийміть найщиріші вітання із професійним святом. Це свято разом з 
вами відзначають тисячі людей, яким ви подарували радість перемоги над недугами, які вірять у ваш талант, 
вміння, професіоналізм, у вашу постійну готовність прийти на допомогу.

Ви представляєте одну з надважливих професій, адже оберігаєте найбільший дар – людське життя! У цьому 
жертовному, щоденному служінні часто не маєте права на спокій, відпочинок, власні емоції чи навіть страх.

Пандемія COVID-19 стала перевіркою на відданість справі, професіоналізм, чуйність та людяність 
медпрацівників нашої установи. 2020-2021 роки стали підтвердженням того, що в медицині немає місця 
випадковим людям, тільки люблячи свою професію, можна йти на самопожертву. І вдень, і вночі ви були 
поруч, аби встигнути допомогти хворому! У надважкий час пандемії працівники інфекційного та тера-
певтичного відділень, відділення екстреної медичної допомоги знаходились і знаходяться на цілодобовій 
сторожі людського життя. Ризикуючи своїм здоров’ям, віддаючи частинку себе, повертали тяжкохворих                                                                                      
до нормального, здорового життя.

Кожен з нашого великого колективу виконує важливу функцію лікування та порятунку українців: чи то в 
стаціонарі, чи на прийомі в поліклініці, чи в операційній. Ваша праця завжди потрібна людям, адже ви стоїте 
на варті здоров’я народу, повертаєте надію людям, допомагаєте зціленню хворих.

Тож у день професійного свята прийміть найщиріші слова вітання і побажання великого щастя, добробуту 
вам і вашим родинам. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода у серці – доброта, а у справах – мудрість 
та виваженість. Дякуємо вам за все, ангели-охоронці в білих халатах!

Генеральний директор КНП «Новоайдарська багатопрофільна лікарня»          Д. ГРЕЧИШКІН.

День медичного працівника – очікуване свято для  колективу КЗ «Новоайдарсь-
ка багатопрофільна лікарня», де працюють високопрофесійні медики, які опікуються 
здоров’ям мешканців Новоайдарщини.

Професійне свято для лікарів, медичних сестер, всього медичного персона-
лу  –  це можливість відчути свою причетність до шанованого у нашому суспільстві 
співтовариства медиків, глибше усвідомити свою особливу місію служіння людям на бла-
го їх здоров’я і, звичайно, приємний привід почути на свою адресу теплі слова вдячності 
та привітань. 

Наразі медичні працівники багатопрофільної лікарні на чолі з генеральним директо-
ром Д. А. Гречишкіним напружено працюють над впровадженням медичної реформи,             
що спрямована на покращення якості медичного обслуговування пацієнтів.

Саме про перші підсумки медреформи, досягнення, складнощі та перспекти-
ви ми й поговорили напередодні професійного свята з керівником Новоайдарської БЛ                                   
Дмитром Гречишкіним.

Колектив терапевтичного відділення Новоайдарської БЛ

Колектив інфекційного відділення Новоайдарської БЛ
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- Ольго Леонідівно, давайте з початку 
зупинимось на системі первинної ланки 
району. Чи є тут якісь зміни після реформи 
децентралізації?

 - Система медзакладів, які входять до 
складу ЦПМСД, залишається незмінною. На 
даний момент нам вдалося повністю зберегти 
ядро - систему первинної ланки медицини на 
Новоайдарщині. Стабільно, за графіком  пра-
цюють амбулаторії сімейного лікаря, фельд-
шерські пункти, туди звертаються пацієнти 
для того, щоб отримати кваліфіковану медич-
ну допомогу та консультацію. Розуміння та 
підтримку з цього питання ми отримуємо від 
районної влади, громади, яка допомагає з фі-
нансуванням по тих питаннях, що є необхід-
ними. В ті населені пункти, де немає лікарів, 
виїжджає виїзна бригада. Тут нам на допомо-
гу приходить регіональний Червоний Хрест. 
Міжнародний Червоний Хрест допомагає ор-
ганізувати виїзди на лінію розмежування, аби 
люди мали можливість отримати необхідну            
медичну допомогу.

– З яким настроєм Центр ПМСД            
підходить до свого професійного свята? 

– Вже другий рік поспіль ми напруже-
но працюємо над тим, щоб протистояти не-
безпечній та підступній хворобі COVID-19. 
Можу впевнено заявити, що первинна ланка 
медицини знаходиться на передовій цієї бо-
ротьби. Саме наші медичні працівники, сі-
мейні лікарі перші зустрічаються з хворими. 
Саме вони надають перші рекомендації, завж-
ди знаходяться на зв’язку з пацієнтом та три-
мають руку на пульсі ситуації. Тож до свого 
професійного свята ми підходимо в «бойово-
му» настрої боротися з хворобою та перемага-
ти її. Тим паче ми зустрічаємо розуміння й від 

населення, від мешканців Новоайдарщини: 
вони стали більш відповідальними, дотри-
муються запобіжних заходів, рекомендацій 
лікарів.  

– Якщо вже ми торкнулись теми панде-
мії COVID-19, що можете сказати про си-
туацію в районі? 

– З початку пандемії по Новоайдарському 
району зареєстровано 1135 осіб з позитивним 
результатом на цю хворобу: в 2020 році – 528 
осіб, в 2021 – 607. Дітей з позитивним резуль-
татом зареєстровано 72 особи. Серед медич-
них працівників ця цифра становить 30 осіб. 
Померло за цей час від  COVID-19 28 осіб. 
Обстеження пацієнтів з підозрою на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19 проводи-
лось методом визначення антигену з викорис-
танням швидких тестів – 1845 осіб, методом 
ПЛР – 483 людини. 

– Набирає обертів вакцинація. Як 
вирішується це питання в нашому                             
Центрі? 

– Працюємо в турборежимі і з цим питан-
ням. Не зволікаємо. Все йде чітко за планом. 
Людям не потрібно нікуди їхати, аби отрима-
ти вакцину. Працюють 12 пунктів щеплен-
ня на місцях (лікар, медсестра, фельдшер). 
Успішно пройшов перший етап вакцинації. 
Наразі отримуємо достатню кількість вакци-
ни в рамках другого етапу. Отримана вакцина 
для проведення ревакцинації. Тож в цьому пи-
танні все стабільно, все чітко, злагоджено та 
за планом.

- Якими успіхами та досягненнями 
може похвалитися Центр ПМСД на даний         
момент?

– Серед найбільших досягнень цього 
року можу назвати довгоочікуваний початок 

функціонування Колядів-
ської амбулаторії. Це нова 
сучасна будівля, оснащена 
всім необхідним: меблями, 
мед інструментарієм. Те-
пер місцеві мешканці отри-
мують медичну допомогу                                        
в затишних умовах.

Звичайно, над укріплен-
ням та покращенням матері-
ально-технічної бази Центру 
ми працюємо постійно.

 – Згодна, все це, звичай-
но, важливо, як і робота 
медичного персоналу. Тим 
паче, що саме лікарі, медсе-
стри, фельдшери, саніта-
рочки  на чолі з вами відпо-
відають за наше здоров’я                              
та довголіття…

- Так, колектив Центру – 
це єдиний злагоджений орга-
нізм, робота якого направлена 
на збереження та укріплення 
здоров’я мешканців Новоа-
йдарщини. Не можу не від-
значити тих медиків Центру, 
які самовіддано ризикують 
власним здоров’ям, аби ряту-

вати здоров’я інших, працюють в фільтрах, 
контактують з хворими. Це лікарі та медсе-
стри: Наталія Анатоліївна Батуріна, Тетяна 
Валеріївна Маніна, Наталія Іванівна Береж-
на, Тетяна Костянтинівна Щербак, Ольга 
В’ячеславівна Голенко, Василь Миколайович 
Антипов, Тамара Олександрівна Коробка, 
Ірина Миколаївна Фрідман, Тетяна Микола-
ївна Попова, Інна Олександрівна Понома-
ренко, Олександра Миколаївна Гужвинська, 
Вікторія Вікторівна Уханєва, Наталія Іванівна 
Найдиш, Вікторія Миколаївна Байова, Ольга 
Володимирівна Рибалко, Олена Миколаїв-
на Обихвост, Вікторія Вадимівна Мосейчук, 
Вікторія Євгенівна Стрижак, Наталія Леоні-
дівна Маляренко, Олена Володимирівна Гра-
натюк, Ольга Федорівна Чайка, Юлія Олек-
сандрівна Тимофєєва, Валентина Валеріївна 
Половинка. Оперативно аналізує та передає 
відповідну інформацію Світлана Петрівна 
Селезньова. Вчасно доставляють матеріал у 
Центр громадського здоров'я Віктор Касьянов 
та Геннадій Дюкарєв. Я завжди можу поклас-
тися на своїх перших помічників, які забезпе-
чують злагоджену роботу всього колективу, 
заступника головного лікаря Юлію Сергіївну 
Братчикову, головну медсестру Олену Мико-
лаївну Антонову, головного бухгалтера Ольгу 
Вікторівну Левицьку. Саме завдяки їх конт- 
ролю, відповідальності, увазі забезпечуєть-
ся організація роботи на місцях на високому                                                              
професійному рівні.

Я вдячна кожному члену свого колективу. 
Ви боретесь із хворобами на місцях. Ви за-
лишаєтесь на передовій боротьби з корона-
вірусом, часом один на один, але ви не опу-
скаєте рук. Ви – справжні герої сьогодення,                
які заслуговують на повагу.

У медицині немає випадкових людей. 

Сюди дійсно йдуть за покликанням, за ве-
лінням серця. Звичайно, ця професія вимагає 
особливої відповідальності, милосердя, смі-
ливості, вміння розуміти, полегшити чужий 
біль, не боятися нести цей тягар обов'язків 
і разом з цим - стояти на сторожі здоров'я 
людей. Адже ніякий, навіть найсучасніший 
і складний прилад не замінить уважного                                           
і чуйного людського ставлення.

День медика - це не суто медичне свято. 
Було б несправедливим не відзначити заслуги 
медичних сестер, фельдшерів, санітарочок, 
водіїв, медичних статистиків, технічно-об-
слуговуючого персоналу, відділу бухгал-
терського обліку. У населених пунктах, де 
немає лікарів, весь тягар відповідальності не-
суть на своїх плечах фельдшери, виконуючи                              
все необхідне коло обов'язків.

Дорогі мої колеги! Головною спра-
вою свого життя ви обрали відповідальну, 
важку, але в той же час потрібну і благо-
родну місію - лікувати людей, зберігати                                                             
їх здоров'я.

Професія, обрана вами, покликана ряту-
вати найцінніше, що є у цьому світі, най-
більший Божий дар – людські життя. Ви бе-
рете на себе важкий тягар людського болю і 
страждань, не жаліючи ні зусиль, ні часу. А 
скільки душевного тепла і терпіння, співчут-
тя і ласки віддаєте ви щодня своїм пацієнтам! 
Бажаю, перш за все, міцного здоров'я, щастя, 
побільше перемог у роботі та особистому 
житті, а також, щоб Фортуна від вас ніколи                                    
не відверталася. 

– Дякуємо за змістовне інтерв’ю 
та прийміть щирі вітання з про-
фесійним святом. Бажаємо всього                                                                            
найкращого!

М. ТИХОНОВА.

День медичного працівника - професійне свято галузі охорони здоров'я - проходить 
у цьому році в напруженій праці всього медичного персоналу, направленій на боротьбу            
з пандемією COVID-19 і стабілізацію здоров'я населення.

Але напередодні Дня медичного працівника ми не стали зраджувати добрій традиції 
і зустрілися з головним лікарем Центру первинної медико-санітарної допомоги                                                                          
О. Л. Корж. Ольга Леонідівна знайшла час в своєму щільному графіку аби розповісти 
про найголовніше, що зараз відбувається в Центрі, про людей, які щоденно піклуються                                              
про здоров’я населення району. 

Шановні колеги!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня медично-
го працівника – і дозвольте подякувати вам за щоденну виснажливу працю –                 
невпинну боротьбу за здоров’я та життя людини.

Медицина – це перш за все люди. Це пацієнти, які потребують допомоги, і 
медики – лікарі, медичні сестри, фельдшери, які самовіддано рятують жит-
тя, повертають здоров’я, гоять рани, вселяють віру та дарують надію. Праця                     
людей у білих халатах – важка, жертовна і благородна. 

Незважаючи ні на що, для медичного працівника понад усім стоїть пацієнт — 
його здоров’я і повноцінне життя.

Дорогі медичні працівники! У ваших руках — складна і відповідальна справа. 
Ви завжди, навіть у найскладніших умовах та обставинах, йдете на допомогу 
своїм пацієнтам. Кожен з вас обрав не фах, а спосіб життя, бо бути медиком –                 
це копітка робота й величезна відповідальність, щоденна самопожертва.

Впевнена, що ви й надалі з високою відповідальністю та сумлінням виконувати-
мете поставлені перед вами завдання, дбатимете про нові професійні здобутки,  
а ваші зусилля винагороджуватимуться повагою і вдячністю суспільства. 

Низький уклін вам за вашу невтомну працю та щире і відкрите серце. Завдяки 
вашій турботі та професійній майстерності у людини з’являється віра та надія 
на одужання, і це — найголовніше.

Сердечно бажаю вам та вашим родинам здоров’я, щастя, добра і благо-
получчя, невичерпної енергії та нових професійних здобутків. Нехай радують 
друзі, колеги, надихають нові справи, зігріває родинне тепло. Нехай у вас будуть 
можливості розвиватися, переймати досвід, опановувати новітні технології й 
реалізувати себе в професії! Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням,                
повертається до вас сторицею!

Глибоко вдячна вам за сумлінну працю, витримку і вміння дарувати людям 
радість життя!

З повагою – О. КОРЖ, головний лікар КНП «Новоайдарський ЦПМСД».

Лаборант клініко-діагностичної лабораторії М. Курочка за роботою

Працює пункт щеплення

«Фільтр»: на «передовій» боротьби з COVID
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В Счастье задержан
рыболов-браконьер

Во время патрулирования территории 
Счастья бойцы батальона «Луганск-1 
имени Героя Украины Сергея Губанова» 
у третьего пруда-охладителя ДТЭК «Лу-
ганская ТЭС» обнаружили автомобиль 
под управлением 39-летнего жителя села 
Передельское, перевозивший сетки с 
рыбой.

Мужчина объяснил полицейским, 
что выловил рыбу с помощью сет-
ки на втором пруду-охладителе ДТЭК                    
«Луганская ТЭС».

Рыба и орудия лова изъяты. Данный 
факт зарегистрирован. На место про-
исшествия были вызваны работники 
Государственной экологической ин-
спекции в Луганской области, которые 
в отношении нарушителя составили 
административный протокол (Нару-
шение правил использования объектов                                 
животного мира).

Жертвы грозы

 Двое мужчин погибли от удара мол-
нии. Трагедия произошла в Северодо-
нецком районе, в лесополосе села Заму-
ловка. При этом обстоятельства, во время 
которых они умерли, не установлены. 

У пгт Троицкое во время дождя два 
местых жителя получили поражения 
молнией, один из них скончался до при-
бытия экстренной медицинской помощи, 
другой госпитализирован, состояние - 
удовлетворительное.

В поселке Карпаты оккупированно-
го Перевальского района Луганщины 
местный житель погиб от удара мол-
нии. Очевидцы сообщили, что на ос-
тановке ждали автобус женщина и мо-
лодой парень. Со стороны поселка шел 
на работу 37-летний мужчина. Вне-
запно начался сильный дождь с гро-
зой. Люди зашли в остановку, а муж-
чина после вспышки молнии упал на                                                                           
землю.

Прес-служба ДСНС Луганщини.

Операція «Пішохід»

З 14.06.2021 р. по 28.06.2021 р. про-
водяться комплексно-профілактичні за-                                                                    
ходи «Пішохід». Операція проводиться 
з метою посилення контролю за без-
пекою дорожнього руху, дотримання 
Правил дорожнього руху його учас-
никами, запобігання загибелі та трав-
мування людей на вулично-дорожній                                           
мережі.

Профілактична операція 
«МАК-2021»

Комплексні оперативно-профілактич-
ні заходи під умовною назвою «Мак» 
проводитимуться на території області 
відповідно до наказу Національної полі-
ції України. 

Мета цієї операції — виявлен-
ня та знищення нелегальних посівів 
нарковмісних рослин маку та коно-               
пель, а також перекриття каналів над-
ходження цих рослин до споживачів                                                   
наркотиків

Громадяни, які вирощують нарковміс-
ні рослини та сподіваються залишитися 
безкарними, — за незаконне культиву-
вання маку чи конопель (у тому числі 
збереження самосійних рослин) підпада-
ють під статті Кримінального та Адміні-
стративного кодексів, залежно від кіль-
кості виявлених рослин, – попереджають 
правоохоронці.

Згідно з статтею 106-2 Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення, 
незаконний посів або вирощування сно-
дійного маку в кількості до 100 рослин 
чи конопель у кількості до десяти рослин 
– тягнуть за собою накладення штрафу 
від 18 до 100 неоподатковуваних міні-

мумів доходів громадян з конфіскацією 
незаконно вирощуваних нарковмісних 
рослин.

Якщо ж кількість таких рос-
лин більша, то особі, яка їх ви-
рощувала, загрожує кримінальна                                                                         
відповідальність.

Згідно зі статтею 310 ККУ, за незакон-
ний посів або вирощування снодійного 
маку в кількості від 100 до 500 рослин, 
конопель у кількості від 10 до 50 рослин 
передбачена відповідальність у вигляді 
штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян або арешту на строк до 
6 місяців, або обмеження волі на строк                                                                 
до 3 років.

А вже за незаконний посів або ви-
рощування снодійного маку в кілько-
сті 500 і більше рослин або конопель у 
кількості понад 50 рослин передбаче-
но позбавлення волі на строк від 3 до 7 
років. Посіви маку на території нашої 
держави дозволені лише спеціалізова-
ним підприємствам, які отримали лі-
цензії на здійснення відповідних видів 
діяльності. Поліція звертається до усіх  
небайдужих громадян дотримувати-
ся чинного законодавства та у разі ви-
явлення посівів нарковмісних рослин                                                                  
повідомляти на лінію «102».

У м. Щастя Щастинського району 
ЦНАП, який розташований за адре-
сою: м. Щастя, вул. Республіканська, 
КПВВ, ЦНАП (модульна секція), почав 
надавати послуги по лінії міграційної                
служби.

ЦНАП надаватиме адміністративні 
послуги як фронт-офіс - оформлення па-
спорта громадянина України у вигляді                         
ID-картки. 

Керівник і колектив Новоайдарсько-                                                                         
го РВ УДМС у Луганській області 
привітали місцевих мешканців з                                     
важливою подією.

Співпраця між районним підрозділом 
Міграційної служби та ЦНАП - це 

єдиний процес оформлення та видачі 
біометричних документів.

У ЦНАПі громадяни подають заяву 
на оформлення паспортного документа, 
а далі до роботи беруться міграційни-
ки, які будуть виконуватиме функції 
бек-офісу: здійснювати усі необхідні 
перевірки та прийматимуть рішення 
щодо друку документа, і вже готовий   
паспорт можна отримати у ЦНАПі. 

Тому міграційники завжди відкриті 
до співпраці й готові надавати праців-
никам ЦНАПу всебічну методичну та 
консультаційну допомогу. 

Управління ДМС
у Луганській області.

ЕС и Программа развития ООН 
(ПРООН) в Украине совместно с ко-
мандой проекта Brandville завер-
шили разработку визуального сти-
ля для 20 целевых громад Восточной                                                       
Украины.

Проект объединил команду разработ-
чиков с различными заинтересованны-
ми лицами: представителями местных 
администраций, бизнеса, сферы обра-
зования, общественными активистами 
и культурными деятелями. Громадам и 
их жителям позволили осознать преи-
мущества собственных территорий для 
развития и превратить это в свой личный 
уникальный бренд.

По результатам проекта Донецкая и 
Луганская области стали лидерами в 
количестве территориальных громад, 
обеспеченных собственными брендами и 
инструментами их внедрения, среди них: 
Бахмутская, Звановская, Кураховская, 
Очеретинская, Северская, Соледарская 
и Торецкая громады Донетчины и Бело-

водская, Белокуракинская, Горская, Кре-
менская, Лозно-Александровская, Мар-
ковская, Меловская, Новоайдарская, 
Попаснянская громады Луганщины.

Проект по реализации маркетинговых 
стратегий и созданию визуального сти-
ля для 20 целевых громад реализован 
в рамках Программы ООН по восста-
новлению и построению мира и при 
финансовой поддержке Европейского                           
Союза.

Пресс-служба ПРООН в Украине.

Шахраї не припиняють
ошукувати

Протягом доби до поліції області на-
дійшла низка повідомлень громадян     
про те, що вони стали жертвами шахраїв.

Мешканець м. Сєвєродонецьк на сайті 
«OLX» розмістив оголошення про про-
даж ноутбуку за 13500 грн, після чого 
йому зателефонував невідомий та пого-
дився придбати товар. Покупець  пого-
дився перерахувати гроші на картковий 
рахунок, після чого за ноутбуком мав 
приїхати водій таксі. Чоловік погодив-
ся та передав водію таксі ноутбук, який 
той відвіз до м. Старобільськ, де передав 
його іншому водію таксі. Заявник гроші                                          
за товар так і не отримав.

Мешканець м. Кремінна в месенже-
рі «Telegram» знайшов сторінку з про-
дажу цигарок та, поспілкувавшись з 
адміністратором, замовив три блоки 
цигарок і перерахував 510 грн, однак то-
вар не отримав. Гроші заявнику не по-
вернуті, а продавець на повідомлення                                                      
не відповідає.

Мешканці м. Рубіжне зателефонував 
невідомий, який представився працівни-

ком «Приватбанку» та повідомив, що її 
картку заблоковано та для розблокуван-
ня необхідно назвати номер картки та 
код «cvv». Жінка назвала вказані дані, 
після чого на телефон заявниці у додат-
ку «Приват24» почали надходити sмs-по-
відомлення з кодами, які вона називала 
невідомому, після чого з картки заявниці                     
було знято 14137 грн.

Мешканка м. Лисичанськ на сайті 
«OLX» знайшла оголошення про про-
даж одягу для тварини. Зателефонував-
ши продавцю, заявниця домовилась про 
придбання товару за допомогою «OLX 
доставки», та за вказівками продавця пе-
рейшла за посиланням, яке отримала в 
месенжері «Viber», де вказала реквізити 
банківської картки, після чого з її рахунку 
було знято 2426 грн.

До поліції м. Лисичанськ надійшло 
повідомлення керівництва одного з під-
приємств міста про те, що згідно уго-
ди з одним з ТОВ про придбання листів 
металопрокату підприємство здійсни-
ло передоплату на банківський раху-
нок ТОВ у сумі 98519 грн, однак товар 
не відправлено, продавець на зв’язок                                        
не виходить.

loga.gov.ua



5«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        № 25          18 ЧЕРВНЯ          2021 р.

Из книги А. Подройко
«Плацдарм Светличное»

Стр. 22 – 23.
1 марта 1967 года на имя Новоайдарского 

райвоенкомата пришло письмо, автор – быв-
ший командир 5 Гвардейской отдельной мо-
тострелковой бригады гвардии генерал – ма-
йор Владимир Степанович Потапенко. Он 
написал: «Прошу передать мои поздравления 
женщинам - патриоткам нашей родины - села 
Муратово.

Дорогие женщины - патриотки нашей        
Родины!

Поздравляю вас с Международным жен-
ским Днем 8 марта в юбилейном, 50-м году 
Советской власти!

Желаю Вам отличного здоровья, долгих 
лет жизни, успехов в труде и личного счастья.

Одновременно хочу поблагодарить Вас 
за неоценимую помощь в дни Великой Оте-
чественной войны, которую оказывали жен-
щины села Муратово воинам 5 Гвардейской 
отдельной мотострелковой бригады.

8 марта 1943 года на левом берегу Север- 
ского Донца вблизи села Муратово разгорелся 
ожесточенный бой с фашистскими войсками, 
доходивший до рукопашной схватки.

В это время лед на реке Северский Донец 
был покрыт водой до глубины 40 см. В этих 
условиях и пришлось дать бой фашистам. Ра-
неные солдаты были мокрые, и было их мно-
го. И вот женщины в неимоверно тяжелых 
условиях боя пришли на помощь своим ра-
неным солдатам. Они переносили раненых 
воинов, помогали обрабатывать раны, сушили 
одежду, поили горячим молоком и оказывали 
помощь военному врачу бригады Александре 
Михайловне Поляковой. Только в течение од-
ного дня они приняли и помогли 94 раненым 
бойцам и офицерам бригады и своевременно 
эвакуировали их в армейский госпиталь».

Стр. 32-33.
Воентехник I ранга, помощник начальника 

арт. снабжения по боеприпасам 279 стрелко-
вой дивизии Чичиркоза Николай Емельяно-
вич вспоминал: «После Стaлинграда с выхо-
дом нашей дивизии к Северскому Донцу и 
наступлением весенней распутицы снабже-
ние, особенно боеприпасами, усложнилось  
до предела.

В это время меня вызвал командир диви-
зии Мухин Герасим Васильевич и приказал 
принять все меры, чтобы в ближайшие дни 
обеспечить войска боеприпасами. Нам в 
дивизию сообщили, что к станции «Новый 
Айдар» саперы восстанавливают железно-
дорожный путь, а прямо за саперами идет 
эшелон с боеприпасами. Я немедленно, с ко-
мандного пункта дивизии, дислоцировавше-
гося в то время в селе Трехизбенка, с двумя 
сержантами через село Гречишкино пешком 
по грязи направился в Новоайдар. Отыскав 
штаб, узнал, что на станцию только что при-
был эшелон с боеприпасами. В штабе боепри-
пасы мне выписали. А как их доставить до 
войск на передовую - проблема. Автомашины 
пройти не могут, тракторов нет. Тогда я ре-
шил обратиться в Новоайдарский сельсовет. 
В помещении сельсовета сидели несколько 
мужиков и курили. Я им объяснил обстановку. 
От имени командования и бойцов дивизии я 
попросил организовать хоть какой-нибудь гу-
жевой транспорт, и чем быстрее, тем лучше. 
Мужики посоветовались и решили: «Завтра 
утром поможем, чем сможем». С рассветом 
к сельскому совету подъехали 18 повозок, 
запряженных быками и коровами. Мы поеха-
ли на ЖД станцию, погрузили боеприпасы и 
быстро тронулись в путь. Дорога была тяже-
лая. К вечеру мы прибыли на дивизионный 
склад в село Смоляниново. Так, благодаря 
патриотизму айдарцев наши полки получили 
партию боеприпасов. Это уже дало какую-то 
возможность при героизме бойцов удержать 
натиск врага. В дальнейшем дороги подсох-
ли, и мы начали снабжаться боеприпасами 
автотранспортом. Айдарцы оказали нам по-

мощь не только в подвозе боеприпасов, но 
и напоили нас в тот вечер парным молоком:        
в обозе было 10 дойных коров.

Очень жаль только, что мы тогда в та-
кой спешке не догадались записать фами-
лии тех товарищей, которые в столь труд-
ный час помогли нам доставить к линии                               
фронта боеприпасы».

И только в 1984 году в результате поиско-
вой работы было установлено, что организо-
вал гужевой транспорт для отправки боепри-
пасов председатель Новоайдарского сельского 
совета Ганшин Александр Мартынович.

От колхоза имени Ворошилова (район 
Марса) были Анастасия Башкатова, Варя 
Шопина. Были подводы и из колхоза имени 
Буденного. Работали Гриша и Варя Дугиновы. 
Им в помощь дали двух солдат. Разгрузили 
два вагона. Один вагон был с ящиками. А во 
втором снаряды лежали россыпью. Каждый 
снаряд вручную перегрузили на подводы. Из 
воспоминаний А. Башкатовой (Шерстюк): 
«Страшно вспомнить, с каким трудом приш-
лось преодолевать себя, чтобы начать их раз-
гружать. Но деваться некуда. Нагрузили по-
дводы и повезли к передовой. Длинный путь 
казался вечностью. Боялись, что на какой-то 
кочке груз может взорваться. Днем грузились, 
а ночью возили». 

За умелую организацию вывозки боепри-
пасов Н. Чичиркоза был представлен к ордену 
«Красная Звезда».

Стр. 43-45.
На данном плацдарме (Привольнянский 

плацдарм. ред.) воевал наш земляк Пархо-
менко Федор Афанасьевич, 1901 г. р., из села 
Безгиново. Гвардии красноармеец. Осуще-
ствлял подвоз боеприпасов на передовую. 
Неоднократно попадал под налеты вражеской 
авиации, под минометные и артиллерийские 
обстрелы.

В конце июня 1943 года его жена Ма-
рия Павловна получила извещение о ги-
бели мужа. В это время семья Федора 

Афанасьевича находилась в эвакуации 
в селе Скатовка Приволжского района                                                                         
Саратовской области.

Известие о том, что Пархоменко получи-
ла похоронку на мужа, мгновенно облетело 
все село. 16-летняя дочь Полина, работав-
шая трактористкой, прочитав похоронку, 
заявила: «Я не верю. Мой отец живой!». Не-
навистный рыжий лист бумаги разорвала                                    
на две части.

Взяла Мария Павловна разорванное изве-
щение и пошла со своим горем к председателю 
колхоза, своей двоюродной сестре Анастасии 
Коваленко. Показала ей разорванное извеще-
ние о гибели мужа. На что Анастасия Про-
кофьевна посоветовала склеить извещение. 
Объяснила, что это есть подтверждающий 
документ о потере кормильца, и он может в 
дальнейшем пригодиться многодетной семье 
для получения льгот. Марии теперь предсто-
яло одной воспитывать троих несовершен-
нолетних детей 6, 14, 16 лет. Взрослый сын 
Павел также был на фронте. Сама в это время 
работала молотобойцем в колхозе.

Через несколько дней после пережитого 
стресса от потери близкого человека Ма-
рия взяла уже склеенные части извещения 
и по настоянию дочери не верить в гибель 
отца пошла к местной провидице. Провиди-
ца взяла извещение, изучила его, и вынесла 
вердикт: «Мария, твой муж Федор живой». 
Оставалось верить в чудо. И оно произошло. 
От отца пришло письмо. Он сообщал, что 
находится в госпитале из-за осколочного 
ранения в ногу. А также о том, что ему уда-
лось побывать дома в селе Безгиново. Их дом                                           
цел и невредим.

Радости не было конца. Новость о том, 
что муж Марии Пархоменко оказался жив,      
облетела все село и всю округу. 

Она давала многим жителям, которым при-
шли извещения о гибели или без вести про-
павших, надежду, что их сыновья, мужья или 
дочери живы.

У цей день український народ вшановує світлу пам'ять мільйонів земляків, життя яких обірвала Друга світова війна. Горем і болем вона увірвалась в кожну українську 
домівку, кривавою лінією пройшла через кожне серце, кожну долю.

Цей день для нас наповнений трагічними спогадами і болем. Найкривавіша в історії світу війна принесла українцям незліченні жертви і страждання, масовий                                            
терор, смерть та руйнування. Гірка доля не оминула жодну українську родину, війна забрала життя кожного п’ятого українця.

Пропонуємо нашим читачам декілька епізодів багатостраждального лихоліття у матеріалах наших земляків.

Цінуємо мир!

Літо… Червень… Ранок. В трудовий шум 
сільськогосподарського життя вривається го-
лосний дитячий сміх, веселий гомін. Це наші 
дітлахи зібралися на площі перед сільським 
Будинком культури на свято «Ми маємо право                                
на щасливе дитинство».

До школярів приєдналися вихованці ди-
тячого садка «Білосніжка». І діти, і дорослі з 
нетерпінням чекають на появу загадкової Цу-
керкової Феї (Антонова Ірина Миколаївна). 
На дитяче свято поспішають гості: Ніна Ва-
силівна Трет'якова – староста Олексіївського 
округу Новоайдарської селищної ради, Люд-
мила Миколаївна Гніздило – діловод апарату 
Новоайдарської селищної ради, Валентина 
Вікторівна Повідайчик – директор Олексіїв-
ського ліцею, Тамара Миколаївна Лігус – за-
ступник директора з виховної роботи, вчителі 
та працівники ліцею, Наталія Олександрів-
на Тищенко – завідуюча дитячим садочком 
«Білосніжка», Наталія Іванівна Перепелиця – 
вихователь, Валентина Миколаївна Покриш-
ка – помічник вихователя. Із сусіднього села 
Колядівка приїхали бабуся та дідусь актив-
ної учасниці свята Валерії Гладкої (Молодці!     
Цікавляться духовним життям онуки!).

Аж ось з’являється Цукеркова Фея! Радіс-
но її вітають присутні, особливо дітлахи. У 
відповідь доброзичлива, усміхнена Фея вітає 
дітей та дорослих.

Свято починається! Юні художники охо-
че беруть участь у конкурсі малюнка на ас-
фальті. Усі старанні художники отримали             
призи!

Відчувши святковий настрій, на майданчик 
прибули казкові герої: Зайчик (А. Кошман), 
Півник (В. Козлова), Собачка (Н. Подройко). 
Разом з ведучою казкові герої проводили різ-
ні конкурси. Нічого не заважало дітям, яких 
організували на дійство бібліотекар сільської 
бібліотеки-філії Наталія Петрівна Подройко 

і працівники культури Олексіївського СБК: 
директор Микола Михайлович Гапонов, ху-
дожній керівник культури Надія Миколаївна 
Гапонова та Ніна Тимофіївна Кошман. У всіх 
конкурсах перемагала дружба.

Софія Миненко – юна гімнастка – зача-
рувала своїм художньо-спортивним тан-
ком. А який вірш про дружбу розповіла 
Анастасія Білоцька! Юля Білоцька заспі-
вала пісеньку «Хмарка». «Кап-кап» - ця 
пісня прозвучала у виконання Анастасії 
Білоцької. Танцювальна група порадувала 
танцями у стилі сучасних ритмів (керівник                                                                             
Н. М. Гапонова).

З яким захопленням водили діти хорово-
ди! Деякі дорослі не витримували і ставали 
в коло з ними! Закінчилось свято святковою           
дискотекою.

Святковий настрій відчувався скрізь. Ось 
дитяча кімната сільської бібліотеки. І перше, 
що нас зустрічає – виставка «Ми діти Украї-
ни, і ми маємо право на щасливе дитинство». 
Тут бачимо чудові роботи Наталії Байдуги, 
Варі Галовчанської, Дарини Гапонової, Вале-
рії Гладкої, Дарії Коваленко, Насті Білоцької, 
Максима Шуліки, Богдани Білоцької, Сергія 
Козлякова, Юлії Білоцької, Діани Подройко  

та ін. Тут діють гуртки (кер Н. Гапонова).
Ніна Василівна Трет'якова відмічає: 

«Стільки позитиву отримали діти! Все було 
підготовлене і спрямоване на дитяче сприй-
няття світогляду. Організатори свята доклали 
до цього чимало зусиль. Допомогли з призами 
та солодощами для дітлахів І. В. Євдокимова, 
С. М. Пінкін, В. М. Лебідь, Т. О. Трунякова,   
Т. О. Янкіна, Н. Т. Кошман, Н. І. Байдуга,      
Н. П. Подройко, С. О. Гапонов. Відчувається 
згуртована робота і бібліотекаря, і працівни-
ків культури. Хай так буде завжди».

Дивлячись на дитячу радість, сяючі очі 
дітей, задоволених батьків, мимоволі подум-
ки линемо до далекого 22 червня 1941 року, 
коли навіки закарбувалось нове поняття Діти 
війни. З болем ми звертаємо свій погляд на 
дітей, в яких війна забрала дитинство. Діти 
військової пори на своїх слабеньких плечах 
винесли всі страждання, холод, голод, біль за 
загиблими батьками. Вони не мали щасливого 
дитинства. Взагалі його не мали. Так, вони, 
ще зовсім дітлахи, наближали велику Пере-
могу. Клавдія Петрівна Яткевич народилась 
1940 року. І спиналась на ноженята в грізні 
роки війни. Батько загинув 17 серпня 1944 
року в Польщі. В 15 років пішла працювати 

дояркою на ферму. Науку перейняла з мамою. 
Встигала скрізь: працювала, була депутатом, 
має нагороди.

21 жовтня 1941 року народилась Тамара 
Миколаївна Старченко. Маючи тяжке воєнне 
дитинство, ця жінка присвятила  своє життя 
дітям, ставши вчителем. Вона багато зроби-
ла для того, щоб прийдешнє покоління дітей 
мале щасливе дитинство.

В нашому селі проживає подружжя Мико-
ли Пилиповича та Тетяни Пилипівни Подрой-
ко. Микола Пилипович присвятив життя зем-
лі, працював трактористом. Тетяна Пилипівна 
з 14 років працювала на фермі. Подружжя 
виховало сина Віктора (працює електриком 
в КСП), доньку Людмилу (вчитель україн-
ської мови та літератури в місцевій шко-
лі), дочку Валентину (помічник вихователя                              
в дитячому садочку).

Забрала війна дитинство і у Любові Кузь-
мівни Швачки. З 14 років пішла працювати на 
ферму. І так працювала 43 роки. За ці роки на-
родила і виростила 5 дітей, всі вони отримали                             
гарні професії, працюють.

На стежку механізаторів став Іван Івано-
вич Бурим. Педагогом стала Ганна Іванівна 
Водолазька.

Про дітей війни довгий час не згаду-
вали. І тільки з 1 січня 2006 року набрав 
чинності закон «Про соціальний захист ді-
тей війни». Члени читацького клубу «Іс-
кра пам’яті» продовжують вивчати долі                                                        
дітей війни.

І сьогодні, дивлячись на радісні щасливі 
обличчя дітей, хочеться побажати, щоб ніко-
ли не повторилась війна, щоб не було нових 
дітей війни!

І хочеться усім нагадати, якою ціною за-
войоване щасливе дитинство. Тож цінуємо   
мир, сонце, матір і дитя!

Н. ГЕТЬМАНЦЕВА,
позаштатний кореспондент,

с. Олексіївка.
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Пустое место за 15 тысяч евро
Итальянский художник Сальваторе Гарау умудрился 

выгодно продать пустое место. Работа под названием «Я 
есть» представляет собой, по словам творца, «невидимую 
скульптуру». Покупатель уплатил за нее 15 тысяч евро (18 
тысяч долларов) — в два с половиной раза больше ожидае-
мого. Необычное произведение искусства было продано на 
аукционе Art-Rite. В доказательство, что он купил не про-
сто воздух, частному коллекционеру выдали сертификат                                                                     
с правом собственности.

Гарау предупредил, что для его скуль-
птуры требуется выделить отдельное помеще-
ние, высвободив пространство размером в 150                                                                                                                               
на 150 сантиметров.

«И даже если мы опустошим пространство и ниче-
го не останется, то, согласно принципу неопределенно-
сти Гейзенберга, ничто имеет вес. Поэтому оно облада-
ет энергией, которая конденсируется и превращается в 
частицы — коротко говоря, в нас! Когда я решил выста-
вить нематериальную скульптуру, это пространство будет 
концентрировать определенное количество и плотность 
мыслей в определенной точке, создавая скульптуру, ко-
торая, исходя из моего названия, будет принимать самые 
разные формы. В конце концов, разве мы не придаем 
форму Богу, которого никогда не видели?», — пояснил                                                                 
итальянец.

Поклоны богине коронавируса
Храм, поклоняющийся Короне Деви, появился в городе 

Коимбатор, где проживает свыше полутора миллионов   
человек.

Священники каждый день молятся божеству-виру-
су, прося о пощаде. Как рассказал журналистам управ-
ляющий храмом, в индуизме у каждого божества                                           
есть своя «профессия».

«Из-за того, что коронавирус приводит к распро-
странению болезни, мы поклоняемся вирусу как бо-
гине и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь 
была менее тяжелой и перестала распространяться», –                                                                
отметил мужчина.

В храме Коимбатора две статуи богини коронави-
руса: одна сделана из сандалового дерева, а другая                                  
из камня.

Им оставляют еду и другие подношения, поют молит-
вы, призывая положить конец пандемии, и омывают водой 
и молоком с куркумой.

novosti-n.org

Нашествие павлинов
Жители Южной Калифорнии (США) столкнулись 

с нашествием павлинов. Во время пандемии попу-
ляция птиц увеличилась и теперь они сотнями бро-
дят в Пасадене и других городах к северо-востоку                                                                        
от Лос-Анджелеса.

Отмечается, что павлины перемещаются стаями, при-
земляются на крыши или прогуливаются по тротуарам. 
А еще они очень шумят, уничтожают садовые растения, 
выковыривают черепицу и яростно клюют припаркован-
ные машины, когда принимают свое отражение за сопер-
ника. Наблюдательный совет округа Лос-Анджелес наме-
рен ввести запрет на кормление птиц и штраф в размере 
1000 долларов или шесть месяцев тюрьмы.

Кто без греха?

Вышедшая на пенсию монашка 79-летняя жительница 
Лос-Анджелеса, которая была директором католической 
школы, признала себя виновной в хищении 835 тысяч дол-

ларов из школьного фонда, которые потратила на азартные 
игры. Установлено, что в течение десяти лет, вплоть до 
сентября 2018 года, Кройпер отвечала за школьный фонд, 
откуда она воровала деньги. Также ее обвиняют в том, что 
она заставляла сотрудников Сент-Джеймса изменять и 
уничтожать финансовые записи во время школьных прове-
рок. Ей грозит до 40 лет лишения свободы в федеральной 
тюрьме.

golos.ua

Шерстяной дворец
В Великобритании 92-летняя женщина связала копию 

королевского дворца.
Макет изображает Сандрингемский дворец - част-

ную усадьбу Виндзорской династии, расположенную                       
в Норфолке.

Мастерица потратила на миниатюру Сандрингемско-
го дворца из шерсти 2 года, работая по 10, а иногда и по 
20 часов в сутки. Итоговая работа занимает 5,5 метров в 
длину и 1,8 метров в ширину. «После того, как я потеряла 
мужа, я присоединилась к группе вязания, и все закрути-
лось… А потом я просто подумала, что могу придумать 
что-то, что можно было бы показать людям и собрать 
деньги на благотворительность — из этого получилось бы                            
что-то стоящее», — рассказала вязальщица.

vokrugsveta.ua

Билеты за приседания

В Румынии, в городе Клуж-Напока на остановке обще-
ственного транспорта установили спортомат, который вы-
дает билет на автобус за приседания. Специальный авто-
мат считает не деньги, а приседания. Так, чтобы получить 
один автобусный билет, нужно сделать 20 приседаний за 
2 минуты.

Таким образом каждый человек может сэкономить 50 
евроцентов (около 16,5 грн).

Ограничений по количеству билетов, которые                     
может получить один человек, нет.

cfts.org.ua

Десять сразу
В Южной Африке женщина родила сразу 10 детей. 

Многодетная мать вошла в Книгу рекордов Гиннесса, 
побив предыдущий рекорд жительницы Мали, которая        
родила девятерых.

37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле родила десятерню 
на 29-й неделе беременности. Сначала УЗИ показало, что 

у нее будет шестеро детей, потом, что восемь. В результате 
женщина родила семерых мальчиков и трех девочек.

Отец новорожденных безработный. Он при-
знался, что сначала был поражен, когда ему ска-
зали о появлении такого количества детей                                                                                                                 
сразу.

Роды не обошлись без кесарева сечения. По словам 
врачей, дети проведут следующие несколько месяцев в 
инкубаторе, потому что эта беременность «высокого ри-
ска». Опасность заключается в том, что в утробе недоста-
точно места для скольких детей и они рождаются очень                                                                                                            
маленькими.

uainfo.org

Табу, касающиеся одежды
Австралия. Если вдруг представителю сильной по-

ловины человечества захочется в Мельбурне появиться 
на улице или в любом общественном месте в платье без 
бретелек, то его ждёт наказание. При этом на платья с 
бретельками или, к примеру, блузки, никакие ограниче-
ния не действуют. Также существует запрет на ношение                
розовых брюк после полудня в воскресенье.

США. В Оклахоме нельзя появляться в обществен-
ных местах в так называемых худи – длинных кофтах 
без застёжки и с капюшоном. Служитель закона 
усмотрели в них схожесть с костюмами, которые но-
сят представители Ку-клукс-клана – расистской ор-
ганизации, пропагандирующей идеи превосходства                                                                                           
белокожих людей.

В Луизиане заработать штраф в 500 долларов очень 
просто. Если вдруг страж порядка на улице или в об-
щественном месте заметит выглядывающее из-под 
брюк или юбки нижнее бельё. Кстати, слишком уж де-
кольтированное платье, позволяющее увидеть верхний                                         
край бюстгальтера, тоже приведёт к штрафу.

Блюстители морали в Огайо усмотрели угрозу нрав-
ственности в лакированных туфлях. По их мнению, впо-
лне можно на глянцевой поверхности увидеть отражение 
нижнего белья.

Малайзия. В этом государстве на законодательном 
уровне запрещено ношение одежды жёлтого цвета. Су-
ществует две версии его появления. По одной, желтый 
цвет символизирует одежду неверных, правда, изначаль-
но речь шла о ярко-жёлтом или оранжевом цветах. По 
второй, малазийские оппозиционеры надевали жёлтую 
одежду, чтобы узнавать друг друга на улицах. Прави-
тельство прибегло к радикальным мерам, одним рос-
черком пера запретив носить как жёлтую одежду, так и                                                                       
жёлтые аксессуары.

Королевство Свазиленд. В этом южноафриканском 
государстве представительницы прекрасного пола не име-
ют никакого законного права для ношения самых обыч-
ных трусов. Король в своё время решил: если женщины 
Свазиленда на протяжении многих веков обходились без 
нижнего белья, то сейчас им вовсе не стоит уподоблять-
ся европейским или американским дамам. Женщины, 
успевшие оценить удобство ношения нижнего белья, во-
сприняли запрет в штыки, однако следовать закону им 
всё же придётся. Скрыть ношение этой детали гардероба 
не удастся, ибо по улицам ходят специальные патрули,                                       
выявляющие нарушительниц.

Северная Корея. Рваные джинсы отныне являются за-
прещёнными в КНДР. Вместе с джинсами вводится табу 
на окрашивание волос, пирсинг и любые экстравагантные 

причёски. По мнению лидера страны, тлетворное влияние 
«капиталистической моды» на неокрепшие умы молодёжи 
вполне может привести к свержению действующего ре-
жима. Теперь всех любителей выделиться из толпы ждёт 
отправка на перевоспитание в трудовые лагеря.

novosti-n.org
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт. 
Обслуживание. 099-336-87-79.

БУРИМ СКВАЖИНЫ (63-125). 095-678-06-28.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 050-964-09-80.

услуги

куплю
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77, 098-008-78-21.
КРС. 066-227-17-47, 050-640-92-29.

продам
УСАДЬБУ в пгт. Новоайдар, б/у ШЛАКОБЛОК, КИРПИЧ, 

ЖЕЛЕЗНЫЙ СЕННИК (с. Алексеевка). 050-180-23-67. Елена.
ДОМ, 050-027-35-98.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ с удобствами. 095-15-88-617.
СКУТЕР «Навигатор». 095-05-36-761.
КОЗУ и четырёхмесячных КОЗЛЯТ. 099-240-66-75.
ПОРОСЯТ. 095-61-30-109.

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

КиРПиЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКи, 

ПЛиТЫ ПКЖ (6х1,5),
РигЕЛя, ПЕРЕмЫЧКи,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

Выражаем искреннюю благодарность за неоценимую по-
мощь в организации похорон нашей дочери Шеховцовой 
Светланы Алексеевны Самчук Т. И., Винокуровой В. И., Ря-
боконь Т. В., жителям переулка Садовый с. Айдар-Никола-
евка. Спасибо за то, что оказались рядом в трудный момент                                    
и поддержали нас. Низкий вам поклон!

Семья Шеховцовых.

10 июня 2021 года –
годовщина светлой памяти
ШОПИНОЙ-БОНДАРЕВОЙ 

Аллы Александровны
(22.11.1945 – 10.06.2020)

Пусть земля тебе будет пухом,
а душе – вечный покой.

Друзья.

16 июня – 2 года 
светлой памяти 

БОРОДАЙ 
Романа Васильевича

Ты ушёл из жизни 
слишком рано,

Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, 

ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Родные.

20 июня –
16 лет светлой памяти

МЕТЁЛКИНА
Николая Васильевича

(09.12.1949 – 20.06.2005)

Вереницей летят года,
Из прошлого

стираются страницы…
Но память не забудет никогда

Ушедших в небеса
родные лица…

Жена, дети, внуки, правнук.

ПОМНИМ.. .

Ответ на сканворд, опубликованный в № 24

Японский кроссворд
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17 июня
отметил

50-летний юбилей
Сергей Григорьевич 

КОВАЛЬ!

От всей души по-
здравляем самого лю-
бимого и заботливого 
мужа, самого дорогого, 
замечательного, лучше-
го брата, папу, крестного       
и дядю!

С днем важным, торже-
ственным мы поздравляем! Здо-
ровья отменного, счастья желаем, достаток чтоб 
жизнь и успехи дарила, отличным всегда настрое-
ние было! Достичь удалось к этой дате немало, но 
сам юбилей — дел прекрасных начало! Пусть да-
рит он много блестящих побед! Удачи огромной и                                                                                             
радостных лет!

С любовью – твои родные.

Дорогі медичні працівники
та ветерани медичної праці

Новоайдарської обласної санаторної школи!

З нагоди вашого професійного свята – Дня ме-
дичного працівника – прийміть сердечну под-
яку за вашу віддану працю, безмежне милосердя, 
професійність та турботу!

Від усього серця вітаємо вас з професійним свя-
том і бажаємо вам міцного здоров’я, успіхів, насна-
ги, достатку та гарного настрою. Нехай кожна мить 
життя радує своєю неповторністю!

Зі святом вас! Щастя і добра!

Адміністрація, профком
Новоайдарської обласної санаторної школи.

Уважаемого Николая Егоровича ГАЛУХИНА
искренне и сердечно поздравляем
с Днем медицинского работника!

Вы — первоклассный стоматолог, Вы — про-
фи в деле, лучше всех. В день медика мы вам 
желаем: пускай сопутствует успех. Пусть да-
рит радость Вам работа, желаем счастья, дол-
гих лет, и белозубую улыбку пусть дарит                                                                           
каждый Вам клиент!

Желаем новых достижений, достатка, как 
же без него, пусть Вам везет во всех вопросах,                            
не огорчает ничего!

С уважением – ветераны МВД
Новоайдарщины и лично А. И. Иванов.

День Святої Трійці – це одне 
з основних свят у християн-
стві. Він був встановлений на 
честь зішестя Святого Духа на 
апостолів і Діву Марію. Назва 
свята означає єдність Святого 
Духа, Бога-отця і Бога-сина. 
Вважається, що Святий Дух зі-
йшов у вигляді вогненних язи-
ків. Вогонь означав здатність і 
силу спалювати гріхи, очищати, 
освячувати і зігрівати людську 
душу. У цей момент в Єруса-
лимі було багато віруючих. До 
них вийшли апостоли і почали 
читати проповіді на багатьох 
мовах. Проповіді подіяли на 
слухачів, і багато з них запиту-
вали у апостолів, що їм роби-
ти. На що отримали відповідь 
від Петра: потрібно покаятися і 
хреститися для прощення гріхів                                                 
в ім'я Ісуса Христа.

Офіційно Трійцю вперше 
відсвяткували в 381 році, коли в 
Константинополі був скликаний 
II Вселенський собор, де затвер-
дили догмат про рівність всіх 
Божих осіб. Стародавні слов'я-
ни звернули увагу на Трійцю 
лише через 300 років після 
хрещення Русі, в кінці XIII –                        
початку XIV століть.

У цей день прийнято вва-
жати, що людська душа під 
дією Божої благодаті розквітає      
плодами чеснот. 

Традиції на Трійцю

Головний колір Трійці – зе-
лений. Він символізує живо-
творення і вічне життя. Саме 
святкування триває упродовж 

трьох днів. Напередодні, в су-
боту, проводиться всенічне 
бдіння. Безпосередньо на саму 
Трійцю в церквах здійснюють 
святкову літургію, святять воду, 
прикрашають храми гілками 
дерев і травою. Третій день 
Трійці прийнято називати Днем 
Святого Духа. Гілля та траву, 
які люди приносять з церкви, 
засушують і зберігають протя-
гом року. Повір'я говорить, що 
вони будуть оберігати оселю від                                
негараздів і хвороб.

Ще однією традицією Трійці 
є відвідування кладовищ – там, 
як і в поминальні дні, залишають 
частування на могилах. Важ-
ливо зустрічати свято Трійці в 
чистому будинку – напередодні 
у ньому проводять генеральне 
прибирання, готують святковий 
стіл. Після відвідування церкви 
сім'я збирається на обід або йде 
в гості до рідних або близьких. 
До свята жінки печуть пироги, 
готують м'ясні та рибні закуски. 
У деяких регіонах у цей день 
фарбують яйця в зелений колір.

Молоді дівчата нерідко во-
рожать на Трійцю в надії пе-
редбачити своє майбутнє                             
та любов.

Роса, що випала на Трій-

цю, вважається дуже корисною 
для здоров'я. Дівчатам радять 
нею вмиватися, щоб зберегти          
молодість і красу.

Чого не можна 
робити на Трійцю

Християнам не можна на 
Трійцю працювати і приби-
рати будинок, це вважається             
гріхом.

Також не можна стригтися, 
плести, в'язати, вишивати.

Особливо сувора заборона 
стосувалася земляних робіт на 
Трійцю, оскільки в цей день 
земля вважалася іменинницею, 
і її не можна було турбувати.

Заборонено купатися в річ-
ках і озерах: за повір'ям, ру-
салка може вийти на сушу і за-
брати людину з собою на дно               
водойми.

Поганою прикметою вважа-
ється відгуляти весілля на п’ят-
десятий день після Великодня, 
але добре – свататися.

У народі вірили, що на Трій-
цю приходять міфічні істоти 
– мавки і русалки – тому не-
бажано одному йти в ліс або               
на поле.

У цей святковий день не 
можна відчувати і проявляти 
негативні емоції. Постарайте-
ся утриматися від сварок, кон-
фліктів, претензій, заздрості,           
образ і іншого.

На Трійцю не можна суму-
вати, ображатися на когось                 
і думати про погане.

unian.ua; 
24tv.ua; segodnya.ua

20 червня - День Святої Трійці
Трійця святкується на 50-й день (через сім тижнів) після Великодня – Світлого Христового 

Воскресіння.

Этот день считается астро-
номическим началом лета в се-
верном полушарии Земли.  Это 
самый длинный световой день 
и самая короткая ночь в году. В 
день летнего солнцестояния Со-
лнце достигает максимально вы-
сокой позиции, а планета прак-
тически полностью обращена 
к нему северным полушарием. 
Этот день считается астрономи-
ческим началом лета в северном 
полушарии Земли и начала зимы                                                               
в южном полушарии.

Планета начинает разво-
рачиваться к зиме, ведь Со-
лнце постепенно будет скло-
няться по небосводу ниже, 
в результате чего дни будут 
становиться короче, а ночи –                                    
длиннее.

День летнего солнцестояния 
является одним из самых мис-
тических в году. В народе верят, 
что он обладает особой энер-

гетикой. Утром, в частности, 
предки собирали росу, умыва-
лись ею, чтобы таким образом 
сохранить молодость и красоту.

В этот день стоит проснуться 
на рассвете, ведь в данный мо-
мент очень сильная энергетика. 
Благоприятна она, в частности, 
для загадывания желаний.

Не следует поддаваться пло-
хим эмоциям, ссориться и кри-
чать. Весь негатив в день летне-
го солнцестояния от себя надо 
отгонять, стремясь испытывать 
лишь приятные эмоции.

Чтобы привлечь располо-
жение Солнца, надо надеть в 
этот день одежду оранжевого,          
золотого или желтого цвета.

Приметы на День
летнего солнцестояния

Плохая и пасмурная погода в 
этот день предвещает неурожай.

Много росы утром на летнее 
солнцестояние – к хорошему 
урожаю.

Если ночь была звезд-
ной, то осенью будет много                      
грибов.

Встретить рассвет в 
День летнего солнцестоя-
ния – к здоровью в течение                                       
года.

Одеваться в этот день нужно 
в яркие и солнечные наряды, 
в пищу употреблять фрукты, 
растительную еду и травяные     
чаи.

Молодые девушки в стари-
ну купались в водоемах в этот 
день, чтобы привлечь в свою 
жизнь любовь и удачно выйти 
замуж.

Для привлечения достатка 
в этот день бросали монеты в 
сосуд с водой. На рассвете их 
доставали из воды и надежно 
прятали.


