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 Цього разу ініціатором обговорен-
ня виступили представники обласної 
влади.  4 червня в Щастинському 
міському Палаці культури  відбулась 
зустріч заступника  голови Луганської 
обласної державної адміністрації Ген-
надія Георгійовича Іваненка та дирек-
тора Луганського Центру розвитку 
місцевого самоврядування Ігоря Воло-
димировича Агібалова з  активістами 
та представниками громадськиї орга-
нізації міста.  

Геннадій Іваненко розповів: «30 
та 31 травня відбулась  спільна 
координаційна зустріч «Приорітети 
впровадження реформи місцевого 
самоврядування та регіональної 
політики», за участі  Віце-Прем'єр-
Міністра України Геннадія Зубка, 
представників Мінрегіона, Представ-
ництва ЄС в Україні з заступниками 
голів ОДА та директорами Центрів 
розвитку місцевого самоврядуван-
ня. Разом з Ігорем Агібаловим  було 
підняте одне з найболючіших пи-
тань області - проведення місцевих 
виборів в громадах вздовж «лінії 
розмежування». Мешканці обурені 
позицією ЦВК, яка, керуючись у 
своїх рішеннях давно застарілою По-
становою Верховної Ради України, 
не призначає перші вибори в грома-
дах, в тому числі Нижньотеплівській 
та Широкінській ОТГ Станично-Лу-                                                                                 
ганського району, Новоайдарській, 
Гірський та Щастинській ОТГ, що 
стримує розвиток Луганщини. З Ген-
надієм Зубко домовились надати всі 
відповідні документи і сподіваємось у 
найкоротший час на вирішення цього 
питання ще діючим складом Верховної 
Ради. Люди повинні мати доступ до                                                                        
обрання місцевої влади в тому форматі, 
який вони визначили. Це є реальним 
втіленням Європейських принципів 
місцевого самоврядування Настала 
черга мешканцям Щастя підключитись 
до цих процесів. Необхідно, щоби 
Київ почув та побачив, що щастинці 
готові жити по-новому та серйоз-
но налаштовані на створення ОТГ»,- 
підкреслив Г. Іваненко.

Загалом зустріч відбулась в кон-
структивному руслі. Зібрання пого-
дилось на пропозиції гостей. Та роз-
робили, так би мовити, алгоритм 
подальших дій. По-перше, була  ство-
рена робоча група у складі С. Ткачен-
ка, В. Приліпи, Л. Козака та А. Яро-
шенко, яка в найкоротший час повинна 
буде зібрати підписи під зверненнями 
до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України та Адміністрації 
Президента України. Обласна вла-
да взяла на себе зобов’язання надати 
всю необхідну правову допомогу щодо 
складення звернень. Вже наступного 
дня всі необхідні документи надійшли 
до Щастинської ВЦА. Тепер все зале-
жить саме від активності щастинців.

І. КРАСНОЩОКОВА. 

6 червня за зверненнями мешканців 
Щастя, які звучали під час  попередньої 
зустрічі, відбувся виїзний особистий 
прийом громадян міста заступником 
голови Луганської обласної державної  
адміністрації Геннадієм Георгійовичем 
Іваненком, в якому взяв участь голова 
Новоайдарської районної ради Віктор 

Васильович Макогон.
На прийомі побувало вісім щас-

тинців. Головний лікар міської лі-
карні Олег Супрун та завідуюча ам-
булаторією сімейного лікаря Інна 
Васютіна обговорили матеріальний 
стан лікарняних споруд та відсутність 
окремого приміщення для амбулаторії, 
перспективи розвитку медицини у міс-
ті за умови створення Щастинської 
ОТГ, та ряд інших важливих для усьо-
го міста проблем в медичній галузі. 

«Охорона дитинства, - як підкреслив 
Геннадій Іваненко, -  за всі часи стоїть 
у держави в пріоритеті». Тому він 
власноруч взявся за підтримку про-
екту ремонту даху дитячого садоч-
ка «Зіронька». Саме про цю болю-
чу проблему безпеки дітей у садочку 
розповіла під час прийому завідуюча 
Олена Буркун.  

Начальник відділу поліції № 1 міста 

Щастя В’ячеслав Дубчак цього дня теж 
прийшов на особистий прийом. Його 
хвилювало неналежне матеріальне за-
безпечення відділення поліції, від-
сутність достатньої кількості авто-
транспорту та кадрів, зміни в роботі 
діяльності поліції при створенні ОТГ.

Представники громадської органі-
зації «Культурна фортеця» також 
звернулися до заступника голови 
ОДА. Розмова йшла про стан доріг, 
відповідальність перед громадою 
підрядних організацій - за термін та 
якість капітального ремонту об’єктів 
міста. Зокрема, Галина Калініна висло-
вила  прохання посприяти в завершенні 
довготривалого ремонту каналізації по 
вулиці Республіканська та дороги спо-
лученням Щастя-Сєвєродонецьк.

За матеріалами 
schastye-rada.gov.ua

 

Впродовж останніх трьох років це питання поставало неодноразово. 
Всі установчі процедури відбулись. Рішення про створення Об’єднаної 
територіальної громаді у складі міст Щастя, Петропавлівки та Передільської 
сільської ради прийнято ще в 2015 році. Залишалось тільки провести вибори 
та починати роботу. Але ЦВК постійно відкладає це рішення на підставі 
небезпечності. Але після виборів Президента України, які пройшли в 
Щасті без жодного конфлікту, знову на порядок денний постало питання                                
про вибори ОТГ.

Дорогі земляки!
Від щирого серця вітаю вас з великим святом 

Пресвятої Трійці!
Нехай цей світлий день дарує кожному                    

родинний затишок, наповнює серця любов’ю до 
ближніх, несе щастя у майбутньому. 

Нехай душа повниться тільки яскравими                            
почуттями. Тепла і миру в вашому домі. 

Нехай Свята Трійця єднає та береже                              
кожного з нас!

З повагою, 
народний депутат України 

Віталій КУРИЛО!

Уважаемые жители 
Луганской области!

Сердечно поздравляю всех православ-
ных верующих со светлым праздником Святой                                                                            
Троицы!

Троица – один из главных христианских                                                                                           
праздников, символизирующий торжество мира,    
добра, милосердия и духовной чистоты. В этот 
день в храмах совершается одна из наиболее                                                                                           
торжественных и красивых служб в году, а                                  
человеческие сердца наполняются добром, лю-
бовью и всепрощением.

Пусть в день Святой Троицы воплотятся в жизнь 
самые светлые мечты, реализуются все надежды и      
будут благословенны новые свершения.

Искренне желаем всем добра, благополучия,         
семейного уюта и любви!

С уважением, народный депутат Украины 
Сергей ШАХОВ, 

Александр Анатольевич ЛУКАШЕВ, 
профессор Харьковского юридического 
университета имени Ярослава Мудрого.
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БЮДЖЕТ. Виконання  районного бюдже-
ту за 1 квартал 2019 року по доходах склало  
89 млн. 108 тис. 645,63 гривень,  по видат-
ках –77 млн. 650 тис. 539,07 гривень. Станом 
на 1 квітня по рівнях бюджету виконання до 
планових показників по власних надходжен-
нях становить: районний бюджет   –  109,1 %         
(+ 1 млн. 615,3 тис. грн.); бюджет м. Щастя   
–     45,5 %  ( - 1 млн. 81,3 тис. грн.); селищ-
ний бюджет –  92,8 % (- 160,0 тис. грн.); сіль-
ський бюджет  –   108,1 %  (+ 380,7 тис. грн.).

Внесені зміни до районного кошторису 
поточного року.

 Щастинській міськлікарні виділені кош-
ти на придбання  апарату для своєчасної ді-
агностики інфаркту міокарду і клініичного 
холодильнику, двох фізіотерапевтичних апа-
ратів, а також планується придбання насил-
кового санітарного автотранспорту.

Новоайдарському РТМО виділяються 
кошти на придбання сухожарової шафи, ди-
стилятора, холодильника та двох моніторів 
для реанімаційної палати хірургічного від-
ділення, а також сучасного автоматичного 
аналізатора. Для важкохворих, які не мо-
жуть самостійно пересуватись, заплановано             
закупити 8 крісло-туалетів.

За рахунок районних коштів заплановано 
капітальний ремонт: Штормівської ЗОШ, ак-
тової зали Вовкодаївської ЗОШ, спортивної 
зали Новоохтирської ЗОШ; поточний ре-
монт: Денежниківської ЗОШ та Смолянинів-
ської ЗОШ, навчальних кабінетів ОНЗ Ново-
айдарська ШГ, 

Затверджено проект культурного обміну 
між Луганською та Львівською областями 
«Бібліосвіт єднає Україну», на який передба-
чено в районному бюджеті, на засаді співфі-
нансування, кошти в розмірі 1 тис. 680 грн.

Підтримано виділення додаткових коштів 
з районного бюджету на реалізацію проек-
тів інститутів громадянського суспільства,         
визнаних переможцями конкурсу з визначен-
ня програм, у сумі 227 тис. 95 грн., а саме за 
наступними проектами:

- «Разом – ми сила» загальною вартістю 
62  тис. 495,00 грн.;

- «Інноваційна освіта в дошкільному       
навчальному закладі «Білосніжка» загаль-
ною вартістю 75 тис. 856 грн.;

- «Матеріально-технічне забезпечення     
дошкільного навчального закладу «Білосніж-
ка» загальною вартістю 50 тис. 260 грн.;

- «Просто неба» загальною вартістю         
100 тис. грн.;

- «Створення креативного просто-
ру для розвитку та проведення дозвіл-
ля дітей в парку «Сосновий» загальною                                                   
вартістю 81 тис. 60 грн.

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. Надано 
дозвіл: 1. Відділу культури Новоайдарської 
РДА на передачу в оренду кімнати на 2 по-
версі Денежниківського сільського Будинку 
культури для розміщення телекомунікацій-
ного обладнання мобільного зв’язку ПрАТ 

«ВФ Україна»; 2. КНП «Новоайдарський 
центр первинної медико-санітарної допомо-
ги» на передачу в оренду приміщення будівлі 
Гречишкінської СЛА загальної практики сі-
мейної медицини з метою розміщення торгі-
вельного об’єкту з продажу непродовольчих 
та продовольчих товарів. 3. Новоайдарсько-
му територіальному центру соціального об-
слуговування на безоплатну передачу у дер-
жавну власність в особі Військової частини 
А 4267 Міністерства оборони України тран-
спортний засіб УАЗ 2206 балансова (залиш-
кова) вартість-0,00 грн; 4. Новоайдарському 
РТМО на безоплатну передачу транспорт-
ного засобу ГАЗ 2705-434 ЗНГ Новоайдар-
ському територіальному центру соціального 
обслуговування. 

Передано у комунальну власність терито-
ріальної громади Смолянинівської сільської 
ради квартиру, що розташована за адресою:   
с. Смолянинове, вул. Піщана, буд. 159, кв.1.  

Затверджено Проект землеустрою щодо 
встановлення меж населених пунктів                 
с. Гречишкине, с. Безгинове, с. Окнине,              
с. Путилине, розташованих на території Гре-
чишкинської сільської ради, яким передбаче-
но, що площа населених пунктів складатиме:              
с. Гречишкине – 1502, 2474 га; с. Безгинове 
– 260,9 га; с. Окнине – 199,1 га;  с. Путилине 
– 106,0675 га.

КАДРИ. В Щастинській школі мистецтв 
замінено 0,75 штатних одиниці гардеробника 
на на 0,75 штатних одиниці чергового. Окса-
ну Анатоліївну Прасол включено до списку 
присяжних Новоайдарського районного суду.

Проект постанови «Про скасування рі-
шення сесії Новоайдарської районної ради 
від 02.02.2018 року №16/2 та поновлення на 
посаді головного лікаря Новоайдарського 
РТМО Торби Н.І.» був підтриманий  трьома 
голосами, утримались – 13 депутатів, проти – 
11 депутатів . Таким чином рішення не було 
прийнято.

ЗВІТИ. Прийнято до відома звіти по-
стійної комісії з питань бюджету і фінан-
сів, економічного та соціального розвитку 
району по виконанню своїх повноважень 

за звітний період (голова Г. Бірюкова), по-
стійної комісії з питань освіти, культури, 
сім’ї, молоді і спорту з виконання своїх 
повноважень за звітний період (голова –                                           
М. Помазан) та виконання районних про-
грам розвитку фізичної культури та спорту 
в Новоайдарському районі на 2017-2021 
роки та «Молодь Новоайдарщини» на 2016-
2020 роки.

Згідно звіту, вихованці ДЮСШ взяли 

участь у 24 виїзних змаганнях різних рівнів, 
у тому числі і міжнародних, а найвищими 
досягненнями були: Чемпіонат Луганської 
області з гирьового спорту в м. Рубіжне 
(здобули два призових місця); Міжрегіо-
нальний турнір з волейболу серед юнаків та 
дівчат 2001 року народження та молодших 
в смт. Новоайдар (II місце); Чемпіонат Лу-
ганської області з волейболу серед юнаків 
2003 - 2004 року народження в смт. Ново-
айдар (II місце); Міжрегіональний турнір 
з волейболу серед дівчат в м. Соледар (III 
місце), Відкритий турнір з волейболу серед 
юнаків 2005 року народження та молодше в 
м. Харків (II місце), Чемпіонат Луганської 
області з волейболу серед дівчат 2002 року 
народження та молодше, (м. Сєвєродо-
нецьк, II місце).

Після розгляду основних питань поряд-
ку денного голова райради Віктор Макогон 
зачитав звернення Новоайдарського селищ-
ного голови  Ігоря Шопіна щодо зменшення 
відсотка співфінансування ремонту доріг. 
Депутати відмовились розглядати дане пи-
тання.

Редакція звернулась до В. Макогона 
з проханням прокоментувати ситуацію,                           
що склалась.

«На попередній сесії, 11 квітня, була       
прийнята районна програма по ремонту до-
ріг. Для всіх місцевих рад, у тому числі й 
для селищної, було прийняти рівні умови – 
співфінансування 50 %  на 50 %. Договір на 
виділення субвенції для ремонту доріг Но-
воайдару, у сумі 3,5 млн грн., мною вже під-
писаний і направлений до селищної ради. 

Тепер Новоайдарська селищна рада ба-
жає знизити свій відсоток до 10. Колядівка 
або Новоохтирка можуть знайти гроші, а у 
Новоайдара їх немає. 

Тому депутати вважають: селищній раді 
треба вчитись знаходити необхідні кошти, 
може, навіть трошки економити, та почина-
ти вже ремонт доріг».

Рішення сесії та результати поіменного 
голосування розміщені на офіційному сайті 
райради: naydar-rada.gov.ua.

І.КРАСНОЩОКОВА.

День Святої Трійці

Дорогі земляки!

Новоайдарська районна держав-
на адміністрація та районна рада щиро 
вітають вас із величним і радісним христи-
янським святом — Святою Трійцею!

День Святої Трійці – одне з головних 
християнських свят, що відзначається на 
п’ятдесятий день після Великодня. Свя-
то сходження Духу Святого до апостолів 
є днем становлення Християнської церк-
ви. Цієї світлої днини разом зі свіжою 
зеленню в наші домівки входить мир та 
висока Божа благодать. Людські серця на-
повнюються добром, любов’ю, щирістю і 
всепрощенням, а ми намагаємося дарува-
ти увагу і душевне тепло всім, хто поряд. 

Віриться, що у цей день світ стає кращим, 

доброзичливішим і світлішим.
Свято Трійці є торжеством віри в Бога, 

духовності та моральності, надає нам сили 
жити, бути впевненим, що правда та любов 
завжди перемагають, що віра творить чуде-
са.

Зичимо вам добра, благополуччя, 
сімейного затишку, любові та уваги від 
близьких. Нехай Господь допоможе вам у 
здійсненні світлих задумів, захистить від 
життєвих негараздів, пошле мир та щастя 
на нашу землю.

Нехай ваші серця наповняться світлом 
духовності та святої чистоти, надією на 
розквіт нашої рідної України.

Зі святом!

Голова районної         Голова районної
держадміністрації      ради
В.В. СЕРГІєНКО.     В.В. МАКОГОН.

День медичного 
працівника

Шановні 
медичні працівники 

                            Новоайдарщини — 
                           лікарі, фельдшери, 

                            медсестри, ветерани 
                            охорони здоров’я!

Від імені Новоайдарської районної 
державної адміністрації та районної ради 
прийміть щирі вітання з професійним      
святом – Днем медичного працівника.

Прийміть сердечну подяку за віддану  пра-
цю, безмежне милосердя, професійність та 
лікарську честь.

Ви несете на собі величезний тягар чужо-
го болю та відповідальності, адже у ваших 
руках — людські життя. Професія, яку ви 

обрали, заслуговує на найвищу похвалу, 

захоплення і повагу.
Знання і вміння лікаря, який рятує життя, 

захищає своєю працею радість і щастя ти-
сяч людей, завжди користувалися пошаною 
і цінувалися як особливий талант.

Тож бажаємо вам та вашим родинам 
міцного здоров’я та благополуччя.

Нехай здійснюються мрії і задуми, а віра 
та оптимізм будуть вірними супутниками 
на все життя!

Голова районної         Голова районної
держадміністрації      ради
В.В. СЕРГІєНКО.      В.В. МАКОГОН.

7 червня відбулась двадцять п’ята сесія районної ради під головуванням голови 
райради Віктора Макогона. Прибуло 27 депутатів. Секретарем обрано Валентину 
Лісняк.

В роботі сесії  взяли участь голова райдержадміністрації Віктор Сергієнко, його 
заступниця Тетяна Новикова, керівники комунальних закладів та установ.

На пордок денний було винесено 25 питань.

ПІДСУМКИ ІІ (ОБЛАСНОГО) ЕТАПУ 
ГРИ «СОКІЛ» («ДЖУРА»)

У загальному заліку І місце посів рій «МОЛОДА СІЧ» Новоайдарського                                 
району, ІІ місце - рій «СОКОЛИ» м. Рубіжне, ІІІ місце - рій «СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ                                          
ОТАМАНИ»  м. Сєвєродонецьк. У конкурсі «Таборування» кращими стали рій «Чайка»                                 
Новопсковського району.

Організатори висловлюють подяку всім, хто допомагав в організації та проведенні 
ІІ етапу: Новоайдарській обласній загальноосвітній санаторній школі-інтернату 
І-ІІІ ступенів, Луганському обласному та Новоайдарському районному військовим 
комісаріатам, групі ВЦА штабу ОТУ «Північ», Новоайдарській РДА, Новоайдарсь-
кому районному краєзнавчому музею, Новоайдарському РВ НП України у Луганській 
області, Новоайдарському РТМО, ГО «Новоайдарській районній організації ТСОУ», 
всім суддям та таборовій старшині.

locdutk.lg.ua

Рішенням районного штабу з організації роботи дитячо-юнацької вій-
ськово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») від 10 червня районний тур  
гри перенесено на 11 – 13 вересня 2019 р. у зв’язку з погодними умовами.



3«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  31      14  чеРВНЯ      2019 р.

Вітаю вас 
з нашим спільним професійним святом - 

Днем медичного працівника!

У цей день привітання отримують всі представники медичної про-
фесії, незалежно від спеціальності, посади або місця роботи. Так і 
повинно бути - адже в сучасній медицині успішне лікування пацієн-
та завжди є результатом спільних зусиль лікарів, медичних сестер, 
фельдшерів, фахівців лабораторної діагностики та багатьох інших 
наших колег.

Злагоджена командна робота, вміння зберігати і розвивати кращі 
традиції медицини і, одночасно, впровадження інноваційних  медич-
них технологій, надають  можливість покращувати медичну допо-
могу населенню району. Сьогодні безумовним пріоритетом для нас 
залишається вдосконалення системи надання медичної допомоги на 
всіх рівнях, від поліклініки до стаціонару. Упевнений, що розуміння 
важливості і актуальності поставлених перед нами завдань поділя-
ють всі представники професійного медичного співтовариства!

Вітаю з Днем медичного працівника! Бажаю, щоб ваші надії і мрії 
збувалися. Щоб радість від заняття улюбленою справою приносила 
натхнення і стимул. Щоб кожен робочий день був кроком в бік про-
фесійного зростання і розвитку. Будьте щасливі, здорові і успішні! 

Зі святом вас, дорогі колеги!

Т.в.о. головного лікаря 
Новоайдарського РТМО

Гречишкін Д. А.

Накануне профессионального 
праздника – Дня медицинско-
го работника – мы не могли не 
встретиться с главным врачом 
КНП «Новоайдарский ЦПМСП» 
Ольгой Леонидовной Корж. 
Несмотря на колоссальную за-
нятость, ведь Ольга Леонидовна 
круглосуточно держит руку на 
пульсе работы своих медучреж-
дений, она нашла время, чтобы 
рассказать о своей работе, о 
дружном, сплоченном коллекти-
ве, который она возглавляет. 

– В канун профессионально-
го праздника нам действительно 
есть о чем рассказать. За время 
своего существования Центр 
ПМСП – структура, состоящая 
из 26 лечебных учреждений (14 
СВА и 12 ФАПов),  работает над 
своей основной задачей – макси-
мально приблизить медицину к 
населению, особенно сельскому, 
сделать ее качественной и до-
ступной. И все это – в условиях 
реформирования. Обслужива-
ем мы население района, а это 
40956 человек, в т.ч. детей до 18 
лет – 5607.

В медицине нет случайных 
людей. Сюда действительно 
идут по призванию, по велению 
сердца. Конечно, эта профессия 
требует особой ответственно-
сти, милосердия, смелости, уме-
ния понимать, облегчить чужую 
боль, не бояться нести этот груз 
обязанностей и вместе с этим – 
стоять на страже здоровья лю-
дей. Ведь никакой, даже самый 
современный и сложный прибор 
не заменит внимательного и чут-
кого человеческого отношения.

Делается все возможное для 
того, чтобы пациент получил га-
рантированный пакет медицин-
ских услуг на первичном уровне. 
Наши семейные врачи, медики 
проходят различные тренин-
ги, в т.ч. по оказанию неотлож-
ной помощи. Центр обеспечен 
транспортом. Благодаря посто-
янной поддержке главы РГА                                                                     
В. В. Сергиенко, главы райсове-
та В. В. Макогона, депутатского 
корпуса проводится плановое 
укрепление материально-тех-
нической базы. Амбулатории, 
фельдшерские пункты осна-

щены медоборудованием, ин-
струментарием. Много внима-
ния уделено медучреждениям, 
находящимся на линии разгра-
ничения. Например, за период 
с 2014 по 2019 год в Трехизбен-
скую СВА закуплено медобору-
дования  на сумму больше 242 
тыс. грн.; для Счастьенской СВА 
– на сумму более 302 тыс. грн,  
на Крымскую СВА потрачено 
около 493 тыс. грн. и т.д. В Рай-
городской и Смоляниновской 
СВА продолжаются капиталь-
ные ремонты.

Все это приносит свои плоды. 
И можно констатировать такой 
факт, что заболеваемость всеми 
формами туберкулеза уменьши-
лась на 42 %. Также уменьши-
лась и заболеваемость злокаче-
ственными новообразованиями 
на 45,2 %

Хотя нельзя не отметить и 
определенные трудности. Ос-
новная – кадровая проблема. В 
связи с проведением АТО/ООС 
многие молодые специалисты 
просто боятся ехать сюда, нахо-
дя работу в других местах. Но 
все же хотелось бы обратиться 
к будущим медикам, молодым 
специалистам из нашего района: 
не забывайте свою малую роди-
ну, не отказывайтесь от работы 
здесь. В вас нуждаются люди. 
И именно вы можете сохранить 

и поддержать районное здраво- 
охранение на достойном уровне! 

В такой сложной ситуации 
приходит на помощь мобильная 
бригада Международного Крас-
ного Креста в составе врача, 
двух медсестер и водителя. Они 
проводят прием в отдаленных 

точках района, в населенных 
пунктах, где остро ощущается 
нехватка специалистов. Мы ис-
кренне им за это благодарны.

Важно, чтобы все звенья ме-
дицины: и первичная, и вторич-
ная, и отделение неотложной 
скорой помощи, и областные 
учреждения работали слаженно, 
заодно. Ведь цель у нас общая – 
вылечить человека, спасти его. 
И я рада, что именно так и ра-
ботает вся медицинская система 
Новоайдарского района. В тан-

деме и на благо человека.
Конечно, главная гордость и 

ценность любого коллектива – 
это люди…

Я без преувеличения могу 
сказать, что горжусь своим кол- 
лективом, своими коллегами. 
Слова благодарности я адресую 
своим первым помощникам, 
надежному тылу, нерушимому 
«костяку»: заместителю глав-
ного врача Юлии Сергеевне 
Братчиковой, главному бухгалте-
ру Ольге Викторовне Левицкой, 
заведующей Новоайдарской 
амбулаторией семейного врача 
Наталье Юрьевне Раковой, глав-
ной сестре Центра Елене Нико-
лаевне Антоновой, терапевтам 
Татьяне Константиновне Щер-
бак, Тамаре Петровне Грибчук, 
Наталье Ивановне Бережной, 
педиатрам Оксане Ильиничне 
Белоконовой, Инне Сергеевне 
Щербаченко. Они надежные 
высокопрофессиональные спе-
циалисты, которые никогда не 
подведут и выполнят работу на                             
высочайшем уровне.

День медика – это не толь-
ко сугубо врачебный праздник. 
Было бы несправедливым не 
отметить заслуги медицинских 
сестер, фельдшеров, младше-
го медицинского персонала и 
водителей машин скорой по-
мощи. В населенных пунктах, 
где нет врачей, весь груз ответ-
ственности несут на своих пле-
чах фельдшеры, выполняя весь 
необходимый круг обязаннос-
тей, заменяя своим пациентам               
докторов.

Отлично работает сред-
ний медицинский персонал.                     

О наших медсестричках, забот-
ливых, приветливых, все па-
циенты отзываются только до-
брыми словами.

Нельзя не упомянуть млад-
ший медперсонал – они блюсти-
тели чистоты и порядка. Именно 
они создают для сотрудников и 
пациентов комфортные условия, 
уют и красоту.

Наравне с медиками несут 
свою непростую вахту водители 
медицинского транспорта. 

Ответственно справляется с 
нагрузкой технический персо-
нал. Зав. хозяйственной частью 
Центра Валерий Лебедь вместе 
со своими сотрудниками Сер-
геем Махортовым и Михаилом 
Оголем заботятся об электро-
системе, устранении поломок, 
выезжают в «горячие точки»…

Все вместе мы представляем 
единый дружный коллектив, ко-
торый работает на благо людей,      
с заботой об их здоровье.

В канун профессионально-
го праздника я искренне поз-
дравляю всех своих коллег-ме-
диков! Желаю благополучия, 
процветания, добра, крепкого 
здоровья, мирного неба над                                           
головой! Пусть ваши души бу-
дут также открыты добрым де-
лам и выполнению своей высо-
кой миссии – стоять на страже 
здоровья людей! Пусть в на-
шей работе будет много побед, 
пусть каждый пациент идёт на                                                                 
поправку, пусть каждый день 
нам дарит миллионы шан-
сов уберечь чьё-то здоровье и               
добиться собственных целей!

М. ТИХОНОВА.

 

Каждое третье воскресенье июня в Украине отмечается День медицинского работника. Этот 
день является таким, о котором помнит если не каждый, то очень многие. Не существует тако-
го человека, который бы ни обращался за квалифицированной помощью к врачу. Каждому хочется 
прожить долгую и вместе с тем активную жизнь. Для этого необходимо поддерживать свое здоро-
вье, предупреждать болезни, а если они уже каким-то образом появились, требуется лечить их на 
самых начальных этапах развития. В этом нам и помогают люди в белых халатах. Медицинскому 
работнику люди доверяют самое ценное, что у них есть – здоровье и, порой, жизнь. Это требу-
ет от каждого медработника высочайшей самоотдачи, современных квалифицированных знаний                                  
и лучших человеческих качеств.

«НАШ КРАЙ» Луганщина та особисто С. Шахов й О. Лукашев 
вітають медиків Луганщини з професійним святом!

Шановні 
медичні працівники! 

Щоденно ви несете варту з охо-
рони здоров’я населення. Ми це ці-
нуємо та дуже вас поважаємо. Ваш 
внесок в цю благородну справу –   
неоціненний!

Ви - запорука нашого здоров’я, 
ви - наші рятівники та спасителі у  
найтяжчі хвилини нашого життя! 
Низький уклін вам за вашу невтом-
ну працю та щире і відкрите серце. 
Завдяки вашій турботі та професій-
ній майстерності у людини з’явля-
ється віра та надія на одужання, і 
це найголовніше. Нехай щоденна 
праця приносить вам задоволен-
ня, адже саме ви виконуєте почес-
ну місію – бережете життя. Щастя 
вам, міцного здоров’я, наснаги та        
гарного настрою!
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Хлопчина з нашого 
інтернату

Дитячі мрії бувають різні, 
в одних – космічні, в інших – 
цілком земні. Він мріяв мати 
двокімнатну квартиру, автомобіль 
і гараж. Саме ці речі були для 
нього уособленням достатку, бла-
гополуччя і гідного життя. Цього 
й прагла його хлопчача уява тоді, 
коли закінчив 8 клас Кремінської 
школи-інтернату № 3. 

Чому саме такі пріоритети? 
Бо в сім’ї (в селищі Лозівсько-
му Слов’яносербського району), 
де батьки були шахтарі, а мама, 
Віра Яківна, до того ж мала ви-
соке звання заслуженого шах-
таря України, було завжди тісно 
(троє дітей!) і не досить ситно 
(окрім власних потреб була купа 
родичів, яким треба було допома-
гати, підтримувати, адже вони не 
мали того, що було в шахтарів). 
Тож про такий атрибут достат-
ку, як автомобіль – сім’ї годі                
було й мріяти. 

«А в мене буде все! І батькам 
та близьким забезпечу більш гідні 
умови життя», - вирішив хлоп-
чина. Хоч і сам тоді ще не знав, 
наскільки це рішення вплине на 
все його життя, наскільки да-
ватиме йому хисту і сили, а ще 
фанатичної віри і впевненості на 
шляху до того, щоб створювати 
гідні умови життя всім близь-
ким людям, з якими доводило-
ся жити поруч. Собі? У тому, як 
виявилося, мало радості…

…Гідне життя для нього 
уособлювалося з важкою пра-
цею і великими заробітками. 
Тому працювати любив і 
вже з дитинства підробляв. 
Після Кремінського інтернату 
закінчив ПТУ № 25 у сели-
щі Ювілейному і здобув 
спеціальність електрогазозвар-
ника. При ДТСААФі отримав 
права водія, відслужив у армії 
на Далекому Сході. 

Повернувся в Ювілейне. 
Куди йти після армії? В шах-
ту – батько не радив. Хотів 
відправитися на заробітки, 
на Північ. Аж тут запропо-
нували працювати в ДТСААФі. 
«Заробітки невеликі – 130 карбо-
ванців, але ж я тепер буду навча-
ти інших людей водінню! Це так 
приємно, почесно», - подумав і 
погодився. І недарма…

Перебудова, яка настала з епо-
хою Горбачова і яка змусила людей 
займатися хто чим міг, спрямува-
ла й Володимира на «самостійні 
хліби». І тут досвід людей, яких 
вчив водити автомобілі, а між 
тим, як губка, всотував їхні 
знання (а це були інженери, ди-
ректори підприємств, керівники 
організацій і просто класні 
спеціалісти), згодився йому для 
того, щоб вправно тримати своє 
життєве кермо. 

Перебравши скромний багаж 
своїх можливостей і ознайомив-
шись з потребами ринку, відкрив 
своє перше підприємство «Тери-
кон». Після опалення вугіллям в 
селищі залишалися «терикони» 

золи. Ось їх підприємливий юнак 
і вирішив використати в діло і 
став виготовляти фундаментні 
блоки, шлакоблок, яких тоді 
катастрофічно не вистачало 
для будівництва. Разом з одно-
думцями змайстрували верстат, 
обладнали формувальний цех: 
метал, цемент і граншлак - ви-
ходив легкий, достатньо міцний 
і теплий матеріал. За ним вмить 
вишикувалась черга. Доводило-
ся працювали в три зміни, бук-
вально падаючи від втоми. Зате 
буквально за декілька місяців за-
робили на автомобіль (тоді «Жи-
гуль» на ринку коштував 11 тисяч 
карбованців). З появою коштів - 
вдосконалювали обладнання, ви-
готовляли вже більш професійний 
матеріал. Це був перший заробле-
ний капітал. 

Далі не тільки робили шлако-
блоки, а безпосередньо зайнялися 
будівництвом: укладали догово-
ри з колгоспами і будували жит-
ло для спеціалістів села. Розра-
ховувалися з ними і грошима, і 
сільгосппродукцією: тваринниць-
ку здавали на м’ясокомбінати, 
зерно – переробляли на борошно. 
Отож саме життя підштовхнуло 
займатися торговельно-комерцій-
ною діяльністю. Борошно постав-
ляли в країни СНД.

Вже мали непогані кошти. І 
такою близькою і реальною була 

його хлопчача мрія. Двокімнатну 
квартиру, автомобіль і га-
раж він намітив придбати в 30 
років (шахтар цю програму міг 
втілити в життя десь років у 45).                            
А Володимир збудував будинок, 
створив сім’ю і купив автомобіль 
у 28 років! До того ж, на його 
підприємстві працювало більше 
25 людей, отже, 25 сімей мали 
гідні доходи і пристойні умови 
життя.

До будівельного бізнесу долу-
чили сільськогосподарську діяль-
ність: займалися вирощуванням 
цукрового буряка, що відкривало 
нові ринки, нові можливості. 
Співпрацювали з лікеро-горілча-
ними підприємствами; спирт мі-
няли на нафтопродукти; бензин 
і дизпаливо віддавали колгоспам 
під майбутній урожай; зерно зно-
ву переробляли на борошно-кру-
пи, якими торгували, обмінювали 
на товари. В тому числі – і на 

автомобілі. За цим – відкрив 
свій автосалон, продавав легкові 
і вантажні автомобілі. А ще ак-
тивно будував житло. Розумів, що 
мати власне житло – це не тільки 
його мрія: кожна людина прагне 
до цього.

У 30 років Володимир Струк 
досягнув всього, чого тільки 
може жадати людина. Але поряд 
були злидні, невлаштоване шах-
тарське селище, з брудними тем-
ними вулицями, де жили близькі і 
дорогі серцю люди…

Ювілейне – 
держава в державі

«Я хочу, щоб і вони жили до-
стойно. Як цього досягти? Треба 
йти в політику, ставати депута-
том, щоб хоч якось впливати на 
ситуацію».

Пішов на вибори в міську раду 
і переміг. Потім - ще раз, ще одну 
каденцію попрацював депутатом. 
Але ж депутат далеко не все може 
вирішувати, цих повноважень ма-
лувато, щоб кардинально міняти 
життя селища. І тут він сха-
менувся, що поки втілював у жит-
тя свою програму-мінімум, його 
однолітки вчилися у вузах, роби-
ли громадсько-політичну кар’єру. 
А в нього, окрім посвідчення 
газозварника і колосального ви-
робничого досвіду, немає навіть 
диплому вишу, без якого на вищу 
керівну посаду – зась. Отже, треба 
вчитись. Вступив до університету 
внутрішніх справ, одержав ди-
плом юриста-правознавця. Тепер 
і на селищного голову можна ба-
лотуватися. Впродовж останніх 
20 років там просиджували шта-
ни люди, які палець об палець не 
вдарили для розвитку селища, 
його благоустрою. А проблем на-
копичилося не один віз. Хотілося 
бачити селище сучасним і затиш-
ним, в європейському стилі. Він 

уже побував у Швейцарії і малю-
вав у своїй уяві рідне Ювілейне, 
схоже на Швейцарію: з бруківкою 
і газонами, квітами і фонтанами, з 
парками і ліхтарями.

Тож Володимир Струк висунув 
свою кандидатуру на селищного 
голову і в першому турі набрав 
більше 55 процентів голосів! 

За 4 роки збудував багато жит-
ла, відремонтував ліфтове госпо-
дарство (яке десятки років не пра-
цювало), модернізував котельні, 
освітлив вулиці, збудував парк і 
зоопарк, новий ринок, поставив 
повсюди відеоспостереження. 

На наступних виборах вже 
99 відсотків виборців віддали 
свої голоси за мера Струка. Це 
був найвищий показник по всій 
Україні!

«Що я ще можу важливо-
го, потрібного зробити для лю-
дей?», - роздумував мер у другу 
каденцію. І він налагодив процес 

переробки вугілля на газ, аби зде-
шевити теплову енергію для насе-
лення; встановив вітрові станції, 
аби здешевити електроенергію; 
у школах, дитсадках встановив 
вітрокотли; збудував 6 питних 
бюветів, щоб люди безкоштовно 
брали воду (надра повинні нале-
жати народу, а не бути здобиччю 
спритних ділків, які привласнили 
і воду, і ліси, і газ, набудувавши 
свердловин і качаючи з них кошти 
собі в кишеню, - твердо перекона-
ний Струк).

Створив комунальне підпри-
ємство, яке взяло на себе 
відповідальність за ремонт доріг, 
житла, за стан всієї житлово-
комунальної сфери. 

Будував нове житло, яке без-
коштовно отримували чорно-
бильці, афганці, вчителі, шахтарі, 
багатодітні сім’ї, ветерани війни, 
передовики праці (а в той час уже 
квартир безкоштовно не давали). 
Та вони писали програми, мер об-
бивав пороги Кабінету Міністрів, 
переконував, що шахтарському 
селищу конче необхідне житло і 
перед його натиском важко було 
встояти: кошти виділяли.

Ветерани отримували не про-
сто допомогу у вигляді разо-
вих пайків перед святами: всі 
комунальні послуги оплачува-
ли їм пожиттєво. 

На той час він уже закінчив 
Національну академію дер-
жавного управління при Пре-
зидентові України. Навчан-ня 
дало ключ до секретів управ-
ління персоналом і громадою, 
а практика, досвід і природ-
ний хист зробили його вмілим 
господарем. Йшов по вулиці і 
чув, як працює каналізація: за-
бита вона чи ні, бачив, у якому 
стані покрівлі, якого ремонту 
потребує будинок. Так само 
відчував настрій людей, ди-
хання і життєвий ритм всього 
селища.

Він дивився на десяток років 
уперед і першим почав запровад-
жувати децентралізацію. Всі кош-
ти, які заробляли в селищі, пускав 
на його благоустрій, на життєві 
потреби громадян. «Наверх» гро-
шей не давав, за що на нього заве-
ли кримінальну справу і навіть за-
просили 4 роки позбавлення волі. 
Але народ піднявся і не віддав на 
поталу свого мера. Та й закон про 
місцеве самоврядування, який 
стверджував, що коштами грома-
ди розпоряджаються депутати, 
був на його боці. Та закон цей по-
чав втілюватися в життя тільки 
зараз, коли почали створюватися 
об’єднані територіальні грома-
ди і залишати кошти на місцях. 
А в Ювілейному Володимир 
Струк ще 15 років тому збудував 
державу в державі, таку собі ма-
леньку Швейцарію, за що йому 
присвоїли звання Почесного гро-
мадянина селища.

Передивляючись старі відеома-

теріали про те, як жило у будні і в 
свята Ювілейне, звернула увагу, 
що селище багато святкувало, 
бо в людей було достатньо при-
чин веселитися, збиратися разом, 
ділитися радістю й успіхами. 
Яких тільки артистів не перебу-
вало на цих святах, в яких тільки 
змаганнях не мірялися хистом і 
силою жителі: спортивні турніри, 
раллі, велосипедні пробіжки… 

І завжди у самій гущі людей – 
їхній мер. Ось він приїжджає на 
площу в золоченій кареті і роздає 
дітворі яскраві подарунки; то 
являється серед людей верхи на 
вороному коні (з настанням року 
Коня); то виходить на трибуну з 
найсправжнісіньким вгодованим 
бичком – символом працелюб-
ства, достатку і щастя, чого й зи-
чить своїй громаді. Він замовляє 
5 тисяч млинців на Масляну, щоб 
кожному вистачило; він при-
возить польову кухню на кожне 
свято, варить куліш і власноруч 
пригощає своїх жителів; то він у 
перукарні підстригає ветеранів; 
то разом з веселою юрбою 
витанцьовує на якомусь святі… 
Він – скрізь, він разом з усіма. 
Його обожнюють, йому вірять. Це 
видно з людських облич, з їх щи-
рих посмішок, з теплих відгуків, 
у які вкладають головний меседж: 
кращого мера в нас не було за всі 
роки.

Подібне так незвично бачити 
і чути сьогодні. Бо нинішня вла-
да, від найнижчої ланки до самих 
верхів, своїми діями заслужила у 
народу якщо не зневагу, то повну 
байдужість, що стало підґрунтям 
тотальної соціальної апатії в 
суспільстві.

Нещодавно колега Володими-
ра Струка запитав, як достукати-
ся до свідомості кремінян, чим їх 
можна зацікавити, розворушити? 
На це питання Струк давно вже 
дав відповідь: про людей треба 
дбати, якщо ти берешся бути на 
чолі громади; до них треба про-
являти інтерес, не словами, а кон-
кретними ділами; до їх серця тре-
ба доторкатися: у радості і в горі.

А між тим, йому вже було мало 
місця в Ювілейному, хотів бало-
туватися на Луганського голову. 
Хотів показати, як треба працю-
вати. А йому говорили: почекай, 
ти ще молодий. Насправді не в 
молодості була причина: його 
просто не пускали до влади, бо 
він не «системна» людина, він – з 
народу. Він любив цей народ і не 
вмів його обкрадати, навпаки – 
хотів віддати йому належне.

І тоді він пішов у народні де-
путати. Його обрали. Але він не 
міняв місце проживання, зали-
шався в Ювілейному, не прагнув 
до Києва: там була його робота, а 
все життя – тут. Так тривало два 
роки, а потім почалася війна…

Продовження на стор. 5

 

Щораз, коли проходжу повз споруду бювету на центральному 
проспекті міста, звертаю увагу на напис про те, що цей об’єкт 
– подарунок мецената Володимира Олексійовича Струка. Хто ж 
він – цей Струк? Відкрила інтернет і дізналася, що він подарував 
уже 13 таких бюветів по Луганській області. В наш час, безкош-
товно? Не віриться. І вирішила переконатися. Те, що дізналася, 
справило на мене найсильніші враження за всі останні роки…
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Фенікс відроджується 
на сосновому вітті

Фе́нікс - чарівний птах, 
який, за уявленням стародавніх 
фінікійців, через кожні 500 років 
прилітав з Аравії до Єгипту. 
Коли він відчував, що надхо-
дить смерть, будував гніздо з 
пахучих гілок на верхів’ї паль-
ми, і там його спалювало сонце. 
Потім птах воскресав з попелу, 
відроджувався молодим.

Все, що він створив, зали-
шилося на тому боці. 5 років 
тому приїхав на свою другу 
Батьківщину, у Кремінну, і по-
чав знову. Ні, не на голому місці. 
Навчаючись тут, в інтернаті, 
прикипів серцем до цього 
міста. І коли став займатися 
підприємницькою діяльністю, 
придбав долю в пивзаводі 
«Пінта», а згодом став його 
власником. І ось уже 20 років 
утримує цей завод. 

Разом з ним приїхали спе-
ціалісти, він заводить до Кре-
мінної інвесторів і знову будує 
великі плани. Мріє тут створити 
свиновідгодівельний комплекс, 
сироварений завод, збудувати 
хорошу хлібопекарню. 

- Людям потрібна своя на-
туральна ковбаса, екологічний 
хліб, справжні сири, смак яких 
ми вже забули. Досить вже 
труїти українців. У нас чудові 
землі, де можна вирощува-
ти багаті врожаї і займатися 
глибокою переробкою. У нас 
унікальна вода.

- Свинокомплекс, сирзавод – 
проект на яку перспективу, чи це 
тільки голуба мрія? – запитую. 

- За всі роки я стільки збуду-
вав житла, магазинів, лікарню, 
станцію технічного обслуго-
вування, скільки кілометрів 
доріг проклав; у Старобільську 
була ферма, де вирощували 11 
тисяч голів свиней. І це – да-
леко не мрія, а реальність. Тож 

уже наступного року почне-
мо будувати все задумане. І 
не тільки в Кремінському, але 
і в Сватівському, Троїцькому, 
Білокуракинському та інших 
районах. Але спершу збудуємо 
там дороги, які вщент розбиті. 
І це сьогодні, коли Європа 
розвивається, ми знаходимось 
на такому низькому рівні.

Нам потрібно створювати 
робочі місця, щоб наші діти не 
виїжджали за кордон у пошуках 
заробітків, а залишалися тут. 
Треба створювати економічні, 
прагматичні підприємства, за-
йматися переробкою, а не торгу-
вати сировиною. В Європу тре-
ба їздити, вчитися, переймати 
все краще, але працювати там 
не треба, треба жити і працюва-
ти тут, у себе на Батьківщині. 

Ми хочемо відновити у 
Кремінній фабрику баянів, я вже 
привозив людей з Німеччини 
для консультації, знайшов ста-
рих майстрів. Спочатку зроби-
мо один цех по виробництву 
баянів, щоб не забути те, чим 
займалися. А потім поступо-
во виходитимемо на ринок. 
Організував гурток баяністів, 
старшому з учасників – 80 років. 
Скоро порадуємо кремінян за-
бутими мелодіями. Для того, 
щоб творити, треба живити свій 
дух. Баян - це наш дух, наша 
історія, коріння, цього не можна 
зрікатися і забувати. 

- Ви створили процвітаюче 
селище, захистили людей по-
хилого віку, подбали про дітей 
і молодь. Але це – на маленькій 
території. Але скрізь по Україні 
люди потерпають від комуналь-
ного пресінгу, від злиденної 
пенсії, низьких зарплат, на які 
неможливо не те що гідно жити 
– вижити. Після війни, бідність – 
це головна проблема. Чи вірите в 
те, що можна подолати бідність, 
у чому нас так кревно завіряв                                       
колишній Президент?

- Звичайно, просто не треба 
грабувати країну і людей. Не 

обдирайте їх непомірними по-
датками, дайте дихати бізнесу, 
дбайте про розвиток власного 
виробництва, а не створюй-
те умови для розвитку інших 
країн. Ось зруйнували свино-
комплекс у Бараниківці (та й 
в інших регіонах країни), а без 
м’яса Україна не лишилася: 
Польща, Німеччина його справ-
но поставляють і в супермарке-
ти, і на ринки. А наш виробник 
тільки почне займатися свинар-
ством або скотарством – відразу 
йому перекривають повітря: 
то якусь паличку знайдуть, то 
африканська чума «викосить» 
поголів’я. А насправді таким 
чином прибирають наших під-
приємців з ринку виробників. 
Європейський банк розвитку 
диктує нам, скільки чого виро-
щувати, і стримує наш розвиток, 
який дасть можливість вийти 
з-під їхньої залежності, дозво-
лить жити самостійно і самодо-
статньо. В Європі не зацікавлені 
в сильній Україні, бо тоді вони 
втратять колосальний ринок 
збуту свого непотребу.

А я хочу, щоб Луганщина, як 
і Україна в цілому, розвивалася; 
хочу нормально жити; щоб в до-
статку жили мої діти і онуки. 
Я - людина слова і діла: якщо 
пообіцяв – обов’язково зроблю. 

Безсумнівно, Володимиру 
Струку можна вірити. В цьому 
переконує все його попереднє 
життя. Він – людина-творець, 
зодчий, будівничий. А ще він 
майстер спорту по боксу. 20 
років очолював федерацію бок-
су Луганської області, виховав 
плеяду хороших спортсменів, 
чемпіонів Європи, світу. Та 
й сам, з Олімпійських ігор у 
Пекіні, привіз бронзову медаль. 
Пишається своїм учнем Вячес-
лавом Глазковим. 

А коли людина – будівничий, 
та ще й борець, боєць – його 
кредо: тільки перемагати!

АННА ПАЛАМАРЮК.

Початок на стор. 4

Випускники, такі вродливі, 
по-дорослому серйозні, схви-
льовані, але щасливі, вони не 
стримували ні посмішок, ні сліз. 
У минулому залишаються соль-
феджіо, музична література, вис-
нажливі, але такі цікаві заняття зі 
спеціальності, конкурси, перемо-
ги, досягнення, концерти, випуск- 
ні екзамени. А попереду – безліч 
можливостей для самореалізації, 
здійснення мрій і задумів, широ-
ка дорога нового життя. Хтось 
пов’яже своє життя з мистецтвом, 
хтось піде іншою стежиною, та 
музика, малювання, спів будуть 
завжди поруч з ними.

Відкрили випускний вечір ве-
дучі свята – викладачі ДШМ Алі-
на Віталіївна Полтавська та Дарія 
Юріївна Ігнатенко. Вони під гучні 
оплески глядачів, гостей, батьків, 
друзів запросили на почесні міс-
ця випускників – найдобрішу та 
найцілеспрямованішу  Вероніку 
Полуектову (клас образотворчо-
го мистецтва), найстараннішу та 
найвідповідальнішу Наталію Го-
цман (клас фортепіано), найспі-
вучішу та найартистичнішу Алі-
ну Пігуль (клас сольного співу), 
найтаємничішу та найзагадко-
вішу Олександру Нікітіну (клас 
гітари). 

Далі ведучі надали слово ди-
ректору школи мистецтв Кате-
рині Володимирівні Тихоновій 
та заступнику директора Вірі 
Олексіївні Доброскок, які щиро 
привітали випускників із закін-
ченням школи, позичили їм уда-
чі у всьому, щоб збувалися мрії, 
надії і сподівання. До того ж ви-
конали приємну місію – вручили 
свідоцтва про позашкільну освіту 
випускникам і нагородили гра-
мотами за відмінне навчання та 
творчий підхід Наталію Гоцман, 
Аліну Пігуль, Вероніку Полуек-
тову.

Також грамотами та подяками 
нагороджена велика кількість уч-
нів школи за участь та перемоги у 
конкурсах різних рівнів, активну 
участь в житті школи, відмінне 
навчання. Гучні оплески довго не 
змовкали. І це було дуже приєм-
но, адже в нас є стільки таланови-
тих обдарованих діточок. Подяку 
за інформаційну підтримку отри-
мала й наша газета «Вісник Ново-
айдарщини».

До вітань адміністрації школи 
приєднались батьки, родичі, дру-
зі. Зворушливо і щиро від імені 
батьків звернулась до педагогіч-
ного колективу Тетяна Гоцман. 
По-особливому пролунали слова 

подяки та прощання від викла-
дачів юних талантів Валентини 
Іванівни Зверхановської, Тетяни 
Михайлівни Жданової, Світлани 
Василівни Кулак та Віктора Йо-
сиповича Мосьпана. Важко було 
стримати сльози в такий теплий 
зворушливий момент.

Та сюрпризи й приємні мо-
менти на цій ноті не скінчились. 
Чудову концертну програму для 
випускників підготували їхні мо-
лодші друзі. Веселі та ніжні, грай-
ливі та трохи сумні пісні пролуна-
ли у виконанні Микити Янцена та 
Наталі Гречишкіної. Відмінною 
грою на музичних інструментах 
вражали Дарія Корєнєва, Ярослав 
Гречишкін, Софія Глазунова. Тен-
дітна Аліна Лактіна присвятила 
випускникам ніжний граційний 
танок.   По-особливому виступи-
ли найменші учні школи, розпов-
даючі дотепні вірші, присвячені 
випускникам.

Та й сами випускники в боргу 
не залишились. Вони взяли слово 
відповіді. Звучали слова подяки 
вчителям, батькам, мрії про май-
бутнє і, звичайно, виконання тво-
рів  в останній раз на сцені ДШМ 
в якості учнів… Наталія Гоцман 
як завжди неперевершено зіграла 
на фортепіано, а Аліна Пігуль за-
співала одну зі своїх улюблених 
пісень.

Яскравою фінальною крапкою 
цього святкового заходу став ви-
ступ гурту «Басстрим». Хлопці 
Данило Пронін, Віталій Дяченко, 
Микита Пронін та Максим Су-
хомлін вміють вражати, вміють 
тримати публіку. Тому їхній ви-
ступ став і чудовим подарунком 
для випускників, і приємним 
сюрпризом для гостей вечора.

Зворушливий вечір добігає 
кінця. Дорогі випускники! Зали-
шайтесь завжди такими гарними, 
романтичними, з іскорками дові-
ри до життя, надії на сповнення 
всіх мрій та сподівань. 

Щиро бажаємо вам, шановні 
випускники, міцного здоров’я, 
успіхів, особистих перемог, реа-
лізації задумів і творчих планів! 
Нехай знання, отримані в школі, 
неодмінно стануть запорукою 
вагомих здобутків, допоможуть 
вам досягти омріяних вершин 
у вашій майбутній діяльності! 
Божого вам благословення, ще-
дрої долі, вірних друзів, насна-
ги, оптимізму та невичерпної 
енергії! Щасти вам у всьому!                                             
В добру путь!

М. ТИХОНОВА.

 

Вручення перших документів про освіту, нарядне вбрання, 
обмін побажаннями, сльози і сміх,  і в останній раз гра на улю-
блених музичних інструментах на невеличкій, але такій рідній 
сцені концертної зали Дитячої школи мистецтв – це те, що 
запам’ятається назавжди. Це - моменти проникливого випуск-
ного вечора в Новоайдарській дитячій школі мистецтв.

В межах проведення Спарта-
кіади серед працівників освіти та 
науки Новоайдарського району, 
за сприяння районного комітету 
профспілки працівників 
освіти та науки України 
(голова Сергій Семенович 
Зражаєв) та керівництва 
Новоайдарського спор-
тивно-технічного клубу 
ТСО України (директор 
Володимир Миколайович 
Сазонов) в цих змаганнях 
взяли участь педагогічні 
працівники району.

Треба сказати, що орга-
нізатор змагань – район-
не Оборонне товариство 
– підготувалось до цього 
якнайкраще. Крім зброї, 
мішеней та набоїв безпо-
середнім учасникам був 
запропонований «швед-
ський» стіл з печивом, 
кавою, чаєм та прохолод-
жувальними напоями, що 
було дуже доречним у спе-
котну погоду. І педагоги 
не підвели: в цілому були 
показані доволі гарні результа-
ти. Переможцями змагань стали: 
Гречишкинська ЗОШ I-III ст. –                                                                               

I місце, Новоайдарська шко-
ла-гімназія – II місце, та Ново-
айдарська школа-інтернат – III 
місце.

В індивідуальному заліку     пе-
ремогу здобули М. Гречишкін 
(Гречишкинська ЗОШ) – I міс-

це, В. Копанєв (Новоайдарсь-
ка школа-гімназія) – II місце та                   
О. Мельникова (Новоайдарська 
школа-інтернат) – III місце.

На урочистій лінійці під 
час підбиття результатів 
змагань переможці отри-
мали грамоти та подарун-
ки від голови ГО «Новоай-
дарська РО ТСО України»                                                                         
В. М. Сазонова. За ак-
тивну співпрацю з Обо-
ронним товариством по 
військово-патріотично-
му вихованню молоді та 
жителів району цілком 
заслужену нагороду от-
римав голова районного 
комітету профспілки пра-
цівників освіти та науки 
України С. С. Зражаєв.

Щире побажання на 
адресу освіти – щоб Спар-
такіада стала регуляр-
ною, а участь в ній брала 
не третина, а всі школи 
району. Учням є на кого                       
рівнятися.

В. САЗОНОВ, голова 
ГО «Новоайдарська 

РО ТСО України».

Нещодавно в Клубі військово-патріотичного виховання жителів району, що працює в громадській 
організації «Новоайдарська районна організація товариства сприяння обороні України» відбулись 
змагання зі стрільби з пневматичної зброї.
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Верховний суд дійшов висновку, що індивідуальне 
право (інтерес) відмовитися від щеплення матір’ю ди-
тини при збереженні обсягу прав дитини на здобуття 
освіти, зокрема в дошкільних закладах освіти, проти-
ставляється загальному праву (інтересу) товариства, ін-
ших батьків і їхніх дітей, які провели у встановленому 
державою порядку щеплення, зокрема перед відряджен-
ням дітей до навчального закладу для здобуття освіти.

Унаслідок встановлення такого балансу досягається 
мета — загальне благо у формі права на безпеку й охо-
рону здоров’я, що гарантовано ст. 3, 27 і 49 Конституції 
України.

У цьому питанні превалює принцип важливості су-
спільних інтересів над особистими, однак лише в тому 
разі, коли таке втручання має об’єктивні підстави, тобто 
було виправданим.

unian.ua

 
 

 

Стаціонарні сільські поштові відділення замінять пе-
ресувними відділеннями, які обслуговуватимуть мешкан-
ців відразу кількох сіл. Про це під час години запитань до 
уряду у ВРУ заявив заступник міністра інфраструктури 
України Юрій Лавренюк. Заступник міністра, відпові-
даючи на запитання народних депутатів щодо закриття 
поштових відділень у сільській місцевості, зазначив, що 
керівництво «Укрпошти» приймає рішення щодо оптимі-
зації відділень, оскільки має програму розвитку мобіль-
них, пересувних поштових відділень, які можуть обслуго-
вувати по кілька сіл. «Жоден пенсіонер не залишиться без 
доставки пенсій чи без доставки будь-якої кореспонден-
ції», – запевнив заступник міністра. Цьогоріч  «Укрпош-
та» підвищує посадові оклади листоношам і начальникам 
сільських відділень в два етапи – з 1 квітня та 1 липня.

zik.ua

Штраф підвищується з 8 до 150 не оподатковуваних мі-
німумів доходів громадян.

Верховна Рада України прийняла в першому читанні 
проект закону про внесення змін до статті 133-1 Кодек-
су України про адміністративні правопорушення щодо 
посилення відповідальності за безпідставну відмову в 
пільговому перевезенні окремих категорій громадян. За-
конопроектом пропонується встановити, що безпідставна 
відмова від передбаченого законом пільгового перевезен-
ня громадян тягне за собою накладення штрафу на водіїв 
транспортних засобів, громадян - суб'єктів підприємниць-
кої діяльності у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів                                       
доходів громадян.

УНІАН

 
 

 

Рішенням регіональної комісії 
з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій 
розроблено та затверджено План 
заходів щодо попередження за-
гибелі людей на водних об’єктах 
протягом купального сезону 2019 
року. 

В  області визначено 16 місць 
масового відпочинку людей на 
водних об’єктах.

Облаштовано та паспортизо-
вано:

 Лисичанське КАТП 032806, 
ставок по вул. Клубна, район 2-го 
виробництва заводу «Пролета-
рій» у Лисичанську;

 озеро «Пісочне», міський 
пляж ТОВ ЛІБК» у Рубіжному;

 дитячий заклад оздоров-
лення «Джура» у Лимані Ста-
робільського району, р. Айдар 
та міський пляж р. Айдар у                                 

Старобільську; 
ТОВ «Зоря-Сервіс-Плюс»        

оз. Пісочне, південна частина 
Кремінної;

база відпочинку «Аква- 
Ленд-Катрін» у Станично-Луган-
ському районі.

Не облаштовано, не паспорти-
зовано: у Біловодському районі 
– 5 місць, у Білокуракинському 
– 2 місця, у Новопсковському – 
1 місце; у Попаснянському – 1 
місце; у Сватівському – 1 місце 
(«Велика Купальня» р. Красна у                            
с. Фомівці).

Не визначено жодного місця 
масового відпочинку у Сєвєро-
донецьку, Марківському, Мілов-
ському, Новоайдарському та Тро-
їцькому районах. 

loga.gov.ua
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Шановні мешканці 
Новоайдарського району!

Конституція України гарантує 
безоплатну медичну допомогу кож-
ному громадянину нашої держави. 
Ми, місцева влада,  зобов’язані ор-
ганізувати і провести роботу по до-
помозі населенню щодо укладення 
декларацій про надання первинної 
медичної допомоги  з сімейними 
лікарями. Сільські лікарняні амбу-
латорії і фельдшерські пункти, як 
важливі соціальні об’єкти сільської 
інфраструктури, повинні у результа-
ті медичної реформи бути модерні-
зованими та мати достатню держав-
ну фінансову підтримку.

З цими проблемами, пов’язаними 
з сільською медициною, я, як голова 
районної ради, стикаюся при кожній 
зустрічі з сільськими мешканцями. 
Це не поодинокий випадок Сватів-
щини, а актуально для усіх сільських 
районів України. Саме тому я ініцію-
вала Звернення до Прем’єр-міністра 
України В. Гройсмана та в.о. Міні-
стра охорони здоров’я У. Супрун  з 
проханням невідкладно розглянути  
можливості державної фінансової 
підтримки сільської медицини.

Текст звернення жваво обговорю-
ється і активно підтримується на се-
сіях районних та сільських рад.

Пропоную вам, шановні новоай-
дарці, ознайомитися зі Зверненням: 

Прем’єр-міністру України 
В. ГРОЙСМАНУ
Голови Сватівської 

районної ради 
Луганської області

В. СЛІПЕЦЬ

Вельмишановний 
Володимире Борисовичу!

Звертаюся до Вас у зв’язку з кри-
тичною ситуацією, яка виникла під 
час запровадження медичної ре-
форми у сільській місцевості. Як 

приклад, наводжу стан справ у КНП 
«Сватівський центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги» Сватівсько-
го району Луганської області (далі - 
КНП «Сватівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги»).

Сватівський район – сільсько-
господарський, в якому мешкають 
33284 особи, з них: 16905 – складає 
міське населення, 16375 – прожи-
вають у селах. Штатним розписом 
КНП «Сватівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» перед-
бачено 24,5 ставки лікарів. Станом 
на теперішній час укомплектова-
ність фахівцями підприємства ста-
новить 61,2 % (15 працюючих – 1 
терапевт, 3 педіатри, 11 сімейних лі-
карів загальної практики). Крім того, 
у медичному закладі працює 6 ліка-
рів пенсійного віку.

У пункті 4 розділу 2 Порядку 
надання первинної медичної допо-
моги, затвердженого наказом Мініс-
терства охорони здоров’я України 
від 19.03.2018 № 504 (далі - Наказ), 
встановлений оптимальний обсяг 
практики, який складає для сімейно-
го лікаря 1800 пацієнтів, терапевта – 
2000, педіатра – 900. Обсяг практики 
може відрізнятися від оптимально-
го, залежно від соціально-демогра-
фічних, інфраструктурних та інших 
особливостей території, в межах 
якої мешкають особи, що належать 
до відповідної практики (п. 5 розділ 
ІІ Наказу). Але зазначена норма на 
практиці не діє, оскільки пунктом 8 
цього ж Наказу реалізація державних 
гарантій медичного обслуговування 
населення за програмою медичних 
гарантів для первинної медичної 
допомоги на 2019 рік, затверджено-
го Постановою Кабінету Міністрів 
України від 18.12.2018 № 1117, вста-
новлені понижувальні коефіцієнти 
до тарифу на медичне обслуговуван-
ня пацієнтів, включених до зеленого 
списку, які подали Декларації понад 
ліміт встановлений Наказом.

Дефіцит лікарів у сільськогоспо-

дарських районах та установлений 
вищезгаданий порядок застосування 
коефіцієнтів до тарифу на медичне 
обслуговування призводять до того, 
що частина сільського населення не 
має можливості укласти Декларації 
з лікарями для отримання первин-
ної медичної допомоги, що порушує 
конституційне право громадянина 
на безоплатну медичну допомогу        
(ст. 49 Конституції України). 

У Сватівському районі станом 
на сьогодні не уклали Декларації 
10094 мешканців. Як наслідок, КНП 
«Сватівський центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги» недоотри-
мує державне фінансування. Під 
ризиком закриття опинилися фельд-
шерські пункти (далі – ФП), які є 
структурними підрозділами підпри-
ємств первинної медико-санітарної 
допомоги.

Сільське населення, сільські го-
лови, районні ради категорично 
проти практики припинення функ-
ціонування фельдшерських пунктів 
у сільській місцевості. За рахунок 
сільських бюджетів сьогодні додат-
ково надається фінансова підтримка 
на утримання ФП. Але така практика 
є тимчасовою, бо сільські бюджети 
не в змозі витримати додаткове  на-
вантаження весь фінансовий рік.

Зважаючи на вищевикладене, 
прошу Вас розглянути можливість 
не застосовувати для медичних за-
кладів, які надають первинну ме-
дичну допомогу у сільській місце-
вості, понижувальні коефіцієнти до 
тарифу на медичне обслуговування 
пацієнтів, включених до зеленого 
списку, які подали декларації понад 
ліміт або інші можливості державної 
фінансової підтримки на забезпечен-
ня роботи ФПів.

З повагою та вдячністю 
за розуміння,

Голова Сватівської районної 
ради Луганської області 

В. СЛІПЕЦЬ 

Так, майже 77,4 млн гривень спрямують на по-
точний дрібний ремонт та експлуатаційне утри-
мання автомобільних доріг загального користу-
вання місцевого значення.

Також понад 43,7 млн гривень використають 
на відновлення автомобільних доріг місцево-
го значення на ділянках: Нова Астрахань – Бо-
ровеньки; об’їзна дорога у Кремінній; об’їзд                
смт. Новопскова; Боріське – Боброве – Муратове; 
Новоайдар – Щастя; (КПП «Танюшівка» – Ста-
робільськ – Бахмут) – Комишуваха – Попасна – 
МиронГРЕС; Сватове – Новимикільське – Крас-
норіченське; Микільське – Морозівка – Мусіївка 
– Бараниківка; Нижня Дуванка – Лозно-Олек-
сандрівка – КПП «Петрівка»; Новоохтирка –      
Трьохізбенка.

Понад 4,6 млн гривень підуть на віднов-
лення вулиць і доріг комунальної власності                                
у Рубіжному.

loga.gov.ua

 
 

Відповідно до розпорядження голови 
обласної державної адміністрації – керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації 
від 7 червня 2019 року № 491 затверджено 
Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, 
капітального та поточного середнього ре-
монту автомобільних доріг загального ко-
ристування місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної властивості у населених 
пунктах за рахунок залишків субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам за 
бюджетною програмою 3131090 у 2018 році.

Новоайдарський професійний 
аграрний ліцей 

запрошує на навчання!
На базі 9 класів (з одночасним набуттям повної за-

гальної середньої освіти): тракторист – машиніст сіль-
ськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 
категорій «А1», «А2», «В1»; слюсар з ремонту  сільсько-
господарських машин та устаткування; водій автотран-
спортних засобів категорії «С» (3 роки); лаборант хімі-
ко-бактеріологічного аналізу (2 роки 4 місяці).

На базі 11 класів: обліковець з реєстрації                                  
бухгалтерських даних (1 рік).

Для Вас ми забезпечимо: якісну освіту, цікаве дозвіл-
ля, гуртки художньої самодіяльності та спортивні сек-
ції, стипендію, гуртожиток, їдальню, бібліотеку, сучасні 
комп’ютерні класи з вільним доступом в Інтернет та Wі-Fі 
у кожному куточку нашого навчального закладу!

Наші контакти: адреса: 93500, смт. Новоайдар,            
вул. Незалежності, 68 «А»; е-mail: npal121@ukr.net;         
веб-сайт в Інтернеті: ndarpal.lg.ua. Телефони: (06445) 
9-42-37, (095) 929-43-51

Без екзаменів, без ЗНО!
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ДОМ, срочно, 8000 долларов, 
торг уместен, 099-74-69-231.

ДОМ, 8000 долларов,                            
066-01-01-363.

ДОМ, пгт. Новоайдар, ул. Виш-
нёвая (Будённого), газ, свет, вода, 
18 соток земли, 066-070-91-79.

ДОМ, район кафе «1+1», 
документы новые, готовы,                                     
050-100-44-04.

ДОМ на берегу реки, все                    
удобства, 095-291-17-01.

ДОМ в пгт. Новоайдар, уча-
сток, постройки. Цена договорная.       
050-82-68-623.

ДОМ, 066-052-77-07.
однокомнатную КВАРТИРУ, 

пер. Независимости, 050-022-83-02. 
двухкомнатную КВАРТИРУ, 

095-401-31-06.
трёхкомнатную КВАРТИРУ. 

066-824-49-52.
трёхкомнатную КВАРТИ-

РУ со всеми удобствами. Улица                    
Коваленко. 095-15-88-61.

ТРАКТОР ЮМЗ, КУЛЬТИ-
ВАТОР ГАЗ-53 (самосвал), ПРИ-
ЦЕП ЗИЛовский (самосвал).                           
050-04-395-79.

КОМБИКОРМ «Фидлайф» для 
бройлеров, 050-212-61-22.

ПЧЕЛОМАТКИ, украинская, 
степная, итальянка, цена – 250 грн., 
066-298-50-85.

ЩЕНКА немецкой овчар-
ки, девочка, полтора месяца.                              
050-606-77-22.

ТЁЛКУ, тельную КОРОВУ и 
БЫКА на мясо. 095-82-31-097.

МАГАЗИН с земельным участ-
ком в смт. Новоайдар, холодильная 
ВИТРИНА, стеклянные ПОЛКИ. 
066-832-80-06.

продам

куплю

Изготовление, 
перетяжка, ремонт 
мягкой мебелИ
095-410-86-01, 067-640-64-14.

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

услуги

работа

куплю коРоВ,  
бЫкоВ, Телок, лоШАДей.

095-512-38-39,       098-389-73-47

бУРИм СкВАЖИНЫ
диаметр 63-125 
095-052-85-55

Поездки на АЗОВСКОЕ 
МОРЕ: Мелекино, Белосарайская 
коса, Ялта, Урзуф (с июня). Выезд 
из поселка Новоайдар по пятницам 
в 21:00 (центральная площадь),    
через Северодонецк, Рубежное, 
Кременную, Краматорск.

Перевозки осуществляются     
микроавтобусом, автобусом (от 8 
до 28 мест). Цена билета в обе         
стороны – от 900 грн. (семье более 
2-х человек - скидка). Помогаем с 
расселением: цены – от 60 грн./сут-
ки с человека.

Подробности по телефонам: 
066-789-54-14, 098-481-73-13.

ЗАВОД КУПИТ МЕД, ВОСК, 099-371-00-31.
КУПЛю ВОСК, МЕД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ОБМЕН                

ВОЩИНЫ, 050-704-33-18.
КУПЛю КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.

Приглашаем посетить магазин «CHARM» 
в здании «1000 мелочей»!

В ПРОДАЖЕ:
- женская, мужская и детская одежда; - обувь;

- текстиль; - посуда; - канцелярия.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! 

Требуется ответственный СОТРУДНИК со знанием ПК,               
050-29-69-890.     

Дорогую 
и любимую  мамочку 

Александру Антоновну 
ЧЕРНЫШЕНКО 
от всей глубины 
любящих сердец 

поздравляем 
с Днем рождения!

С Днем рождения 
поздравляем! Пожелать 

хотим тебе, чтобы не 
было ненастья и беды 
в твоей судьбе. Пусть 

на сердце будет радость, а 
в душе — всегда светло, все         

обиды позабылись, это было и прошло. 
Пусть друзья во всем поддержат, в доме будет 

пусть уют, оправдаются надежды, 
силы пусть не подведут.

С любовью – сын, дочь, внуки, правнуки.

Дорогую 
Валентину Ивановну 

ГОНЧАРОВУ от всей 
души поздравляем 

с юбилеем 
со Дня рождения!

С юбилеем поздравляем! 
Счастья много пожелаем, 

будь красивая всегда,  
возраст – это ерунда! 

Будь душою молода, к 
новому стремись всегда, 

жизнь активную веди, 
в 70 – все впереди!

С уважением – Крохмалевы, Антиповы, 
Рыбалка, Гончаровы.

Дорогого сыночка, мужа, папочку, брата, кума 
Александра Григорьевича КИСЕЛЬНИКОВА                
поздравляем с юбилеем!

Для мужчины 35 – настоящий сил рассвет!                       
Развит ум, и опыт есть, впереди – побед не счесть! Так 
пускай судьба подарит всё, чего желаешь ты, пусть 
осуществятся планы и сбываются мечты. Желаем 
крепкого здоровья, пусть сердце полнится любовью.

Достатка, радости, везенья, добра и счастья!                
С Днём рожденья!

С уважением – родные.

Уважаемую Нину Георгиевну БАРСУКОВУ  
тепло и сердечно поздравляем с 90-летним юбилеем!

90 лет - всего лишь возраст, это мудрость, это зрело-
сти этап, эта цифра, это пик восторга, это просто числен-
ный масштаб! Ну и что, что волосы седые, что морщинки 
щёки бороздят, но глаза, как в юности живые, добротой 
и нежностью горят! Юбилей сегодня отмечаем, поздрав-
ляем Вас всем сердцем, всей душой, крепкого здоровья 
Вам желаем, долгой жизни, радости большой!

С уважением – семья Фененец.

Дорогую, любимую жену, маму и бабушку 
Татьяну Моисеевну АНТОНОВУ 

поздравляем с юбилеем!

Ты долгую жизнь прожила в суете, в заботе о детях 
и внуках, в делах. Работать вставала еще на заре, весь 
день проводя на ногах. «Спасибо» хотят сказать дети и 
внуки за ласку, душевность твою, за щедрость души и за 
нежные руки, за крепкую нашу семью. И в день юбилея 
желаем мы счастья,здоровья на годы и дни, чтоб ты не 
встречала плохого ненастья. Пусть будут счастливы-
ми все твои дни! 

С любовью – любящие тебя родные.

Продолжается подписка на районную газету 
«Вісник Новоайдарщини»! 

Стоимость:
 6 мес. – 150 грн. (индекс - 86810)
1 мес. – 30 грн. (индекс - 61419)         

Оставайтесь с нами! 
Мы ценим вашу поддержку!

Дорогие 
медработники!

Администрация, профсоюз-
ная организация Новоайдар-
ской санаторной школы-ин-
терната поздравляют дорогих 
и уважаемых медицинских 
работников школы и ветеранов 
медицинской службы с их про-
фессиональным праздником. 

В этот замечательный день 
хочется выразить уважение 
и признательность всем тем, 
кто посвятил свою жизнь слу-
жению здоровью человека. 
Огромное спасибо вам за ваш 
опыт, знания, за вашу чуткость 
и способность к состраданию.

Дипломов таких не бывает, 
И грамот таких не дают
Тем людям, что жизни        

спасают, 
Тем людям, что жизнь            

берегут.
Нельзя описать на бумаге
Их весь титанический труд.
Они в белоснежном наряде
Пожизненно вахту несут.
Сочтём мы за честь                         

поклониться
Отваге и опыту их. 
Годами пусть радость             

искрится
В глазах докторов дорогих

.
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Історія свята

Згідно православних канонів, 
це свято було встановлене апосто-
лами Христа. Так вони закріпили 
в пам'яті всіх віруючих подію, 
що відбулася на п'ятий день після 
воскресіння Спасителя. Вважа-
ється, що саме тоді з небес спу-
стився Святий Дух та подарував 
апостолом, які вже п'ятдесят днів 
поспіль молилися в Сіонській 
світлиці, здатність зцілювати і лі-
кувати людей. Більш того, вони 
заговорили на всіх мовах світу, а 
після відправилися в різні сторо-
ни, щоб проповідувати про силу 
Господа і смерті Спасителя за грі-
хи всього людства.

У 381 році Трійця була офіцій-
но встановлена як одне з найго-
ловніших свят християн. Слов'яни 
стали святкувати Трійцю значно 
пізніше – через 300 років, після 
хрещення Русі.

Традиції
Напередодні роблять гене-

ральне прибирання в оселі. Саму 
оселю – так само як церкви та 

храми цього дня – прикрашають 
зеленими вінками з гілок берези, 
клена, липи тощо, також додають 
траву, зокрема, полинь (як оберіг 
від нечистої сили). Звідси й назва 
свята – Зелені свята.

Так, як і в усі православні свя-
та, на Трійцю слід йти в храм на 
святу службу. Вона, за традицією, 
включає в себе Божественну лі-
тургію і Велику вечірню.

На Трійцю існує традиція за-
прошувати до себе додому роди-
чів і друзів, а також влаштовувати-
ся пишні застілля. А тим більше, 
що Трійця не є пісним днем. Кож-
на господиня має можливість 
продемонструвати свої кулінарні 
таланти і порадувати гостей смач-
ними стравами. Головна  страва 
цього свята – коровай.

Увечері незаміжні дівчата га-
дали на вінках: пускали їх по воді. 
Якщо вінок пливе швидко, то рік 
буде добрим, якщо повільно – то 
без серйозних змін у житті. А ось 
якщо затонув – то це віщувало не-
щастя. У старину на Трійцю води-
ли хороводи та співали пісні. 

Згідно  з повір'ями, на Трійцю 
потрібно свататися, а на По-
крова – грати весілля. Тоді сімей-

не життя буде довгим і щасливим.
Вважається, що на Трійцю слід 

готувати чайні трави на зиму. 
За повір'ям, всі рослини, зірвані в 
цей день, мають особливу цілющу 
силу. А ще люди вірили, що якщо 
дівчина в лісі запитає у зозулі, 
коли буде її весілля, то птах про-
кукует кількість років, які зали-
шилося чекати.

 Що не можна робити
У першу чергу, на Трійцю не 

призначають весілля – бо щастя 
молодим не буде.

Також неможна:
• шити, випікати і працюва-

ти на городі – як і на інші великі 
релігійні свята;

• думати про погане, заз-
дрити чи злитися – на себе нещас-
тя накликати можна;

• ходити в ліс або на поле 
одному – за повір’ям, мавка чи ру-
салка може душу людську прибра-
ти до рук;

• купатися у водоймах –      
у старину боялися, що водяний 
втопить.

glavred.info

Трійця - одне з найважливіших православних свят, одне з так званих дванадесятих свят, тоб-
то дванадцяти найголовніших свят у році. Трійця має ще одну назву – П'ятидесятниця. З ньо-
го випливає, що торжество відзначають на п'ятдесятий день після Великодня, до якого, за 
традицією, прив'язані всі православні свята. Тобто, фіксованої дати святкування Трійці немає.                                             
Все залежить від Пасхи.

Історія свята
Після Воскресіння Господнього 

його учні жили в очікуванні свята. 
40 днів Господь являвся їм по од-
ному і коли вони збиралися разом. 
На очах учнів він піднявся над зем-
лею, давши надію, що в останній 
день світу він повернеться. Проща-
ючись, Господь обіцяв послати їм 
утішителя - Святого Духа, що по-
ходить від Бога-Отця. На десятий 
день після вознесіння Ісуса Хри-
ста, коли учні і Діва Марія були в 
Сіонській світлиці, вони почули 
сильний шум. В повітрі з'явилися 
яскраві язики вогню, що тріпотіли, 
який був однієї природи з благо-
датним вогнем. Він світив, не об-
палюючи. Носячись над головами 
апостолів, язики вогню опустилися 
на них і погасли.

Після цього всі, хто був у світли-
ці, відчули незвичайну силу, що діє 
в них. На апостолів зійшов Святий 
Дух. 

Що потрібно зробити 
в День Святого Духа

Запасатися цілющими (лікар-
ськими) травами і квітами. Зі-
брані і засушені в цей день росли-
ни володіють високими цілющими 
властивостями. Прийнято вважати, 
що вогонь сходить з неба і зни-

щує в цей день всю нечисть. Саме 
з трав, зібраних у День Святого 
Духа, знахарки готували (для ви-
гнання бісів) спеціальний трав'я-
ний порошок.

У цей день потрібно «годува-
ти землю» - в селах Духів день 
вважався жіночим святом. Заміжні 
жінки збиралися на околиці села, 
накривали на землі скатертину, 
веселилися, співали і водили хоро-
води. Цей народний обряд покли-
каний виявляти шану і повагу до 
землі.

В День Святого Духа потрібно 
змивати з себе гріхи колодязною 
водою, обмиватися ж у водоймах 
не можна було (до речі, купатися 
у відкритих водоймах не можна на 
Трійцю і три дні після неї, а зна-
чить, і в Духів день).

У цей день прийнято було при-
носити додому з церкви освячені 
березові гілочки, які ставили в ньо-
му, для захисту від злих сил. Коли 
березові гілочки висихали, їх збе-
рігали в затишному куточку.

Так само в цей день людьми 
було прийнято поклонятися зем-
лі, деяким із них вона відкривала 
свої таємниці. Робилося це так - 
після вечірньої молитви вони при-
падали до землі вухом і прислу-
халися, чи не відкриє вона їм свої 
таємниці.

znaj.ua

Полин звичайна 
(чорнобиль)

Димом сухого полину радили 
обкурювати житло перед новосіл-
лям, а потім і прикріплювали пучок 
трави над вхідними дверима коло 
порога, щоб «не давати проходу» в 
будинок темним силам. «Гіркій тра-
ві» приписували здатність захищати 
від русалок, які були дуже активні 
під час Троїцького тижня.

Вірили, що подорожній, який 
сховає собі в черевик листочок по-
лину, може пройти багато миль, не 
знаючи втоми, а якщо подивитися 
на полум'я багаття, запаленого в 
честь літнього сонцестояння, крізь 
пучок полину, це забезпечить гар-
ний зір на весь рік.

У народній медицині корінь по-
лину використовували як заспокій-
ливий засіб, а листя як болезаспо-

кійливий і регулюють діяльність 
шлунково-кишкового тракту і мен-
струального циклу.

Любисток
Любисток («любовний корінь», 

«щаслива травичка») захищав від 
будь-якого чаклунства, пристріту, 
псування або нечистої сили. Корінь 
любистку додавали у воду для ку-
пання. Вважалося, що вода з них 
здатна очистити не лише тіло, але 
і душу, а також може привернути 
любов. Дівчата відваром любистку 
мили волосся, а мами клали лю-
бисток в ліжку своїм дочкам: щоб 
дівчинка «своє щастя вибрала, не 
чуже, і щоб він з нею залишилося 
назавжди».

У народній медицині відвари, 
настої та чаї з любистку застосову-
валися як сечогінний, сердечний, 
відхаркувальний, очищуючий і бо-

лезаспокійливий засіб. А його свіже 
листя, трохи пом'явши, прикладали 
до чола, для зняття головного болю 
будь-якого походження.

Пижмо
Пижмо теж вважалася тра-

вою-оберегом. Вірили, що якщо 
носити при собі її листочки, то вся-

кому «привороту відворот буде». В 
наш час, листя і квіти пижмо часто 
використовують як засіб проти молі.

У народній медицині пижмо ви-
користовується при лихоманці, як 
протиглисний засіб, при шлунко-
во-кишкових захворюваннях, пода-
грі, ревматизмі, захворюваннях пе-
чінки і жовчного міхура. А медичні 
препарати з пижма посилюють се-
крецію жовчі, тонізують мускулату-
ру органів травлення, підвищують 
артеріальний тиск крові, нормалізу-
ють ритм серця, а також ранозагою-
вальну і протизапальну дію.

Чебрець 
(чебрець повзучий)

Чебрець у слов'ян шанобливо 
величали «жіночою травою» («бо-
городицькою травою») і вірили, 
що пучок чебрецю в будинку може 
допомогти жінці залучити судже-
ного, народити і виростити дитину, 
зберегти мир в сім'ї. Аромат че-
брецю і чай з нього заспокоюють 
і проганяють безсоння. Чебрець в 
народній медицині застосовували 
як відхаркувальний, потогінний, за-
спокійливий та болезаспокійливий 
засіб. Ароматичні ванни з чебрецю 
вважалися цілющими при хворобах, 

викликаних порушеним обміном 
речовин. Його додавали в лікарські 
настої, якими виліковували алкого-
лізм, хвороби нирок, біль у шлунку, 
кишківнику і болі в суглобах.

М'ята і меліса
Пахучій м'яті приписували вла-

стивості відлякувати злих духів, 
очищати будинок і захищати його 
від ворогів. Ще в давнину помі-
тили, що аромат рослини здатний 
відновлювати душевну рівновагу 
і розвіювати нудьгу. Можливо, це 
відбувається тому, що аромат м'яти 
і чаї з листя активізують розумову 
діяльність..

Сухе листя м'яти наші предки 
зашивали в подушку, щоб нормалі-
зувати сон.

Чаї з м'яти і меліси заспокійли-
во діють при нервових і серцевих 
хворобах, регулюють функцію 
ШКТ, здатні повертати тонус ор-
ганізму при занепаді сил, тамува-
ти зубний біль і освіжити ротову 
порожнину. Компресами з тепло-
го листя меліси можна лікувати 
шкірні запалення, а якщо пожувати                                            
листя м'яти з медом, то вони усу-
нуть запах алкоголю.

ukr.media

 

 

Річним травам приписували властивість захисту від злих духів і хвороб, а кращим часом для їх 
збору вважали Зелені свята і дні літнього сонцестояння, коли рослини максимально наповнювалися 
сонячною енергією.


