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30 червня в 6 районах області – Марківському, Сватівському, Станично-Лугансь-
кому, Старобільському, Білокуракинському, Новопсковському – відбудуться перші 

місцеві вибори селищних, сільських голів та депутатів 8 об’єднаних територіальних 
громад та додаткові місцеві вибори в 2 об’єднаних територіальних громадах.

24 провідних підприємства області з виробництва та переробки 
сільгосппродукції включено до Каталогу підприємств агро-

промислового комплексу України, який  був презентований на 
ХХХІ Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2019»

 

Календар 
липня

14 червня у Щасті відбулися 
урочистості з нагоди п'ятої річниці 
визволення міста від незаконних 
збройних формувань.

Саме 14 червня 2014 року після 
наступальної операції Збройних Сил 
України та добровольців, над містом 
знову замайорів синьо-жовтий                                                           
прапор.

Привітали містян заступник го-
лови облдержадміністрації Геннадій 
Іваненко та голова Новоайдарської 
райдержадміністрації Віктор Сергі-
єнко, а також керівник військово-
цивільної адміністрації міста Дми-
тро Скворцов

«П’ять років тому мир повернув-
ся в місто Щастя, і ми пам’ятаємо 
тих, хто його виборов. Але й бачи-
мо, що поряд знаходяться міста, 
жителі яких також хочуть жити в 
Україні. Попереду у нас ще багато 
роботи за цим напрямом. Вірю: ми 
будемо знову разом в одній великій 
українській сім’ї!» - наголосив 
Геннадій Іваненко, звертаючись до 
мешканців міста.

Кожний виступаючий у своіх  при-
вітаннях підкреслював: «Щастя – це 
Україна! Щастинці заслужили жити  
щасливо під мирним українським   
небом».

 
 

День скорботи 
i вшанування пам’яті 

жертв війни

Шановні новоайдарці! 
Дорогі наші ветерани!

Сьогодні – день національної скорбо-
ти, бо ми віддаємо данину пам’яті за-
гиблим під час найбільшого в icтopії 
людства збройного конфлікту.

22 червня 1941 року розпочався 
найкривавіший період в iстopiї Другої  
cвiтової війни. Ця війна завдала нашо-
му народові страшних та непоправ-
них втрат – забрала життя мільйонів 
українців, частково або повністю зруй-
нувала багато міст i ciл.

Гіркі спогади про те лихоліття не 
полишають нас. Вони передають-
ся від батьків до дітей, з покоління у 
покоління. Ми глибоко переконані, що 
нi ми, нi наші діти ніколи не забудемо 
про жертви Українського народу, який 
зробив неоціненний внесок у роз-

гром нацизму як державної машини i 
як ідеології. Бо в роки Другої світової 
тільки на східному фронті воювали 7 
мільйонів наших земляків. Кожен дру-
гий з них поліг заради майбутнього 
людства.

Вічна слава i вічнa пошана кожно-
му, хто ціною життя відстояв право на 
свободу i незалежність нашої держа-
ви. Будемо сильними духом, як вони! 
Адже сьогодні Україна знову втрачає 
своїх синів та дочок, які вже у ХХІ 
столітті захищають свою країну.

Ми виграли тоді. Тому переможемо i 
зараз!

Вічна i світла пам’ять всім загиблим 
оборонцям рідної землі, вічна пам’ять 
всім жертвам війни.

Бажаємо всім нам миру, єдності сили 
та стійкості!

Слава Україні!

Голова районної       Голова районної
держадміністрації    ради
В.В. СерГІєНКо.     В.В. МАКоГоН.

22 
червня

День державної 
служби

Шановні державні 
службовці району!

Новоайдарська районна державна 
адміністрація та Новоайдарська район-
на рада щиро вiтають вас з професійним 
святом — Днем державної служби.

Професійна діяльність державних 
службовців заслуговує шани, поваги i 
підтримки. Адже державні працівники 
— перші, до кого звертаються наші 
мешканці за piзноманітною допомо-
гою. Це стосується вирішення багатьох 
питань, а в першу чергу — соціально 
важливих.

Системне мислення, чітке розуміння 
та бачення перспективи у кожній 
справі, застосування правових та нових 
підходів у розв’язанні проблем грома-
дян мають стати надійними супутни-
ками кожного державного службовця. 
Довіра до влади починається з лю-

дей, які здатні вирішити повсякденні 
проблеми населення. Саме тому 
суспільство покладає на держав-
них службовців особливо важливi за-
вдання, чекає від них компетентності, 
ініціативи та відповідального ставлен-
ня до справи. 

Нехай ваш професіоналізм, ста-
ранність, розуміння та великий прак-
тичний досвід i надалі служать на ко-
ристь людям. Нехай ваші добpi справи 
сприяють соціально-економічному та 
культурному розвитку Новоайдарщи-
ни. Хай кожен день вашого життя буде 
щасливий i радісний, а родинне теп-
ло i затишок допомагають у виконанні 
відповідального державного обов’язку.

Бажаємо вам міцного здоров’я,         
щастя і миру, успіхів у професійній 
діяльності, віри у себе і щасливе 
майбутнє України!

Голова районної       Голова районної
держадміністрації     ради
В.В. СерГІєНКо.     В.В. МАКоГоН.

23 
червня

Шановні випускники, батьки, педагоги!

Наприкінці травня у вашій школі пролунав 
останній дзвоник, сьогодні - випускний, а вже зав-
тра розпочнеться новий етап у житті кожного з вас: 
у випускників - доросле життя, наповнене нови-
ми емоціями, сподіваннями, враженнями та звер-
шеннями, у батьків - нові хвилювання за долю своїх 
дітей та нові випробування і виклики, у педагогів - 
сподівання на те, що ті знання, які школярі отрима-
ли у стінах рідної школи, вони якнайкраще зможуть 
реалізувати і відбудуться як особистості. Але це буде 
завтра! Сьогодні ж відсвяткуйте цей важливий день, 
натанцюйтесь досхочу, зустріньте схід сонця, а разом             
з ним - новий день та нове життя. 

Перемог, удачі, оптимізму! Ідіть до своєї мети, у вас 
все вийде!

З повагою, 
ваш народний депутат Віталій КУрИЛо
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За  багаторічну сумлінну пра-
цю, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у роз-
виток галузі охорони здоров’я 
та з нагоди професійного свя-
та – Дня медичного працівника 
Почесною грамотою Новоай-
дарської районної державної   та 
Новоайдарської  районної ради 
нагороджені:

БРАТЧИКОВА  Юлія Сергіїв-
на – заступник головного лікаря  
КНП «Новоайдарський Центр 
первинної медико -  санітар-
ної допомоги», БОЙКО Любов 
Іванівна – сімейний лікар Ко-
лядівської сільської амбулато-
рії загальної практики сімейної 
медицини, ГЕТЬМАНЦЕВА На-
талія Володимирівна - медична 
сестра відділення екстренної 
медичної допомоги Новоайдар-
ського РТМО, ГЛАДИШЕВА 
Алла Михайлівна - молодша 
медична сестра поліклінично-
го відділення Новоайдарського 
РТМО, КОСОВА Ганна Павлів-
на -  молодша медична сестра те-
рапевтичного відділення Новоа-
йдарського РТМО,  МАРКОВИЧ 
Надія Володимирівна - медична 
сестра хірургічного відділення 
Новоайдарського РТМО, ПО-

ПОВА Тетяна Миколаївна – лі-
кар-терапевт Щастинської лі-
карської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини, 
ШЕЙКО  Валентина Миколаївна 
– зубний лікар стоматполікліні-
ки Новоайдарського РТМО.

Грамоту Новоайдарської  рай-
онної державної адміністрації та 
Новоайдарської районної ради 
отримали: АНТОНОВА Люд-
мила Олександрівна – головна 
медична сестра Новоайдарсько-
го РТМО, АРТЬОМОВА Олена 
Василівна - медична сестра Де-
нежниківської  сільської амбула-
торії загальної практики сімей-
ної медицини, ВАСЮТІНА Інна 
Ігорівна – сімейний лікар Ща-
стинської лікарської амбулато-
рії загальної практики сімейної 
медицини, ВОЙТЕНКО Тетяна 
Миколаївна  - палатна медична 
сестра терапевтичного відді-
лення Новоайдарського РТМО, 
ВОРОНКІНА Олена Олексіївна 
– медична сестра центральної 
лікарської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини, 
ГРИГОР’ЄВА Людмила Іва-
нівна - медична сестра стаці-
онару Щастинської лікарської 
амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини, ДЕНИСОВА                                                            
Вікторія В’ячеславівна – медич-
на сестра дитячого відділення 
Новоайдарського РТМО, ЗЕ-
ЛЕНСЬКИЙ Борис Михайлович 
– лікар-хірург ПП «Зеленський», 
ІЛЬЧЕНКО Любов Миколаїв-                        
на – лікар-невропатолог полі-
кліники КЗ «Щастинська місь-
ка лікарня Новоайдарського 
району», КЛОЧКОВ Владислав 
Вікторович – водій КНП «Но-
воайдарський Центр первинної 
медико - санітарної допомоги», 
КОЗЛОВСЬКА Олена Юхимів-
на – медична сестра КЗ «Ново-
айдарська обласна загальноос-
вітня санаторна школа-інтернат 
I – III ступенів», КОРОБКА Та-
мара Олександрівна – медична 
сестра Штормівської СЛАЗ-
ПСМ, КРАСНОЩОК Ганна Єв-
геніївна – старша медична се-
стра педіатричного відділення 
КЗ «Щастинська міська лікарня 
Новоайдарського району», КУ-
ЧЕРОВА Світлана Миколаївна -  
старша медична сестра хірургіч-
ного відділення КЗ «Щастинська 
міська лікарня Новоайдарського 
району», ЛЄБЄДЬ Валерій Сер-
гійович – заступник головного 
лікаря по господарській частині 
КНП «НЦПМСД», МАЛИШЕ-
ВА Олена Сергіївна - медична 
сестра інфекційного відділен-
ня НРТМО,  МЕЛЬНИК Ірина 
Миколаївна – головна медична 
сестра відділення КЗ «Щастин-
ська міська лікарня Новоай-
дарського району», НЕГОДА 
Анастасія Олексіївна – медична 
сестра полікліничного відділен-
ня  НРТМО, ОБИХВОСТ Олена 
Миколаївна – медична сестра 
центральної лікарської амбу-
латорії ЗПСМ, СЕЛЕЗНЬОВА 
Світлана Петрівна – оператор 
комп'ютерного набору КНП 
«НЦПМСД», СЕРДЮК Анато-
лій Миколайович – водій Крим-
ської СЛАЗПСМ, СУВОРОВА 
Ірина Євгенівна – медична се-
стра КНП «НЦПМСД», УДО-
ДЕНКО Наталія Миколаївна 
– бухгалтер КНП «НЦПМСД», 
ФРІДМАН Ірина Микола-                                            

ївна – лікар-терапевт Щастин-
ської ЛАЗПСМ, ХАРЛАМОВА 
Тетяна Михайлівна – медична 
сестра КЗ «Щастинська місь-
ка лікарня Новоайдарського 
району»,  ХУДОЛІЙ Олексій 
Олексійович – водій НРТМО,  
ЧЕРНУХА Зінаїда Іванівна – 
лікар кабінету функціональної 
діагностики полікліничного 
відділення НРТМО,   ЧУДОВ-
СЬКА Ірина Петрівна – старша 

медична сестра гінекологічно-
го відділення КЗ «Щастинська 
міська лікарня Новоайдарського 
району», ШЕВЧЕНКО Тетяна 
Віталіївна – старша медична се-
стра терапевтичного відділення 
КЗ «Щастинська міська лікар-
ня Новоайдарського району», 
ШОПІНА Вікторія Петрівна – 
лікар-стоматолог стоматполіклі-
ніки НРТМО, ЩЕБРАК Тетяна 
Константинівна – лікар-терапевт 
ЦАСЛ.

 Також з вітальними словами 
виступили т.в.о. головного ліка-
ря Новоайдарського РТМО Дми-
тро Гречишкін, головний лікар 
Новоайдарського ЦПМСД Ольга 
Корж та голова районної проф-
спілки медичних працівників 
Новоайдарського району Раїса 
Рижкова.

Після офіційної частини від-
бувся святковий концерт. Гарний 
та святковий настрій медичним 
працівникам подарували вико-

навці та творчі колективи Ново-
айдарського районного Будинку 
культури.

ndar.loga.gov.ua

14 червня у Щастинському Па-
лаці культури відбулось святку-
вання Дня медичного працівника. 
З вітанням до медиків звернувся 
заступник голови Луганської об-
ласної держадміністрації Генна-
дій Іваненко:  «Ваша діяльність 

щодня потребує не тільки знань 
та професійних навичок, а ще й 
відваги та мужності. Звісно, що 
важко працювати при нестачі 
персоналу. Втім, сподіваюся, що 
вже невдовзі лави лікарів облас-
ті поповнять молоді випускники 
Луганського державного ме-
дичного університету. Одночас-
но підвищуватиметься й якість 
надання медичних послуг. Для 
цього ми створюємо всі умови. Зі 
святом вас!» - зазначив Геннадій 
Іваненко.

Разом з ним привітав присут-
ніх й голова Новоайдарської рай-
держадміністрації Віктор Сергі-
єнко.

Декількох лікарів та медсестер 
нагородили грамотами Департа-
менту охорони здоров’я облдер-
жадміністрації та місцевими від-
знаками.

Надалі на медиків Щастя 
очікував тематичний музичний     
подарунок.

 Назва «слайм» вже стала загальною, 
проте у нас цю іграшку ще називають 
«лизун», ймовірно, через те, що персо-
наж фільмів і мультсеріалу «Мисливці 
за привидами» Слаймер (Slimer) пере-
кладався як «Лизун».

Дітлахи полюбляють м’яти та гратися 
цією іграшкою з в’язкого желеподібного 
матеріалу. Як відомо, це не випадково є 
гарною дією антистрес, адже стискання 
у руках приємного матеріалу сприятли-
во впливає на психологічний стан люди-
ни. 

Зазвичай ці іграшки дітям купують, 
проте лизуна можна зробити й влас-
норуч! Діти були у захваті, коли під 
час відпочинку у пришкільному таборі 
Центр психосоціальної адаптації запро-
понував майстер-клас з виготовлення 
Слаймів-лизунів. 

Під час майстер-класу усі із захоплен-
ням стежили за майстринею та старанно 

виконували покроковий алгоритм, щоб 
отримати у результаті жадану іграшку! 
Лунали посмішки і жарти, а наприкінці, 
коли діти вдало зробили лизунів, вони 
одразу розпочали ними гратися. Діти за-
лишились задоволеними, а адміністра-
ція школи запросила Центр організову-
вати нові спільні заходи. 

Зазначимо, що співпраця Центру 
психологічної адаптації з СШ №2 мі-
ста Щастя триває протягом усього про-
екту «Психосоціальна підтримка осіб, 
які постраждали внаслідок конфлікту в 
Україні» за підтримки Міністерства за-
кордонних справ Німеччини, Malteser 
International та Мальтійської служби до-
помоги України, який реалізує Психоло-
гічна Кризова Служба.

А. ЯРОШЕНКО, 
координатор 

ЦПСА м. Щастя.

 У Щасті фахівці Центру психосоціальної адаптації (ЦПСА) у співпраці з 
СШ №2 організували для вихованців пришкільного літнього табору заняття з 
виготовлення іграшки-антистрес «Слайм».

 

13 червня у Новоайдарському районному Будинку культури відбулися урочистості, присвячені Дню 
медичного працівника. Представників медичної спільноти прийшли привітати голова Новоайдарської 
райдержадміністрації Віктор Сергієнко та голова Новоайдарської районної ради Віктор Макогон. У 
своїх вітальних словах очільники району, звертаючись до медичних працівників, висловили їм теплі 
слова вдячності за нелегку їх працю та побажали здоров’я, любові, сімейного щастя та щоб обрана 
професія завжди приносила задоволення, додавала ритму життя.
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У змаганнях взяли участь не 
так багато команд: ОНЗ Ново-
айдарська школа-гімназія, Но-
воайдарської обласної загаль-
ноосвітньої школи-інтернату, 
Райгородської ЗОШ, Гречиш-
кинської ЗОШ та збірна коман-
да Олексіївської школи-гімна-
зії та Дмитрівської ЗОШ під 
назвою «Дмитролікс», але від 
цього змагання не стали менш                              
видовищними.

Перед спортивними змагання-
ми спортсмени-педагоги отрима-
ли побажання у чесній боротьбі 
стати переможцями. Бажання пе-
ремогти, здоровий азарт та задо-
волення від активного відпочин-
ку – ось як характеризували свої 
почуття учасники заходу.

Спартакіада проводилась з 
метою залучення педагогів до 
занять спортом та пропаганди 
активного і здорового способу 
життя. 

Змагання проходили завзято, у 
дружньому суперництві та з натх-
ненням.

Спортивні педагоги змагалися 
в таких видах спорту: настільний 
теніс, легка атлетика, стрільба, 
футбол та волейбол. В кожному 
виді спорту представники за-
кладів освіти Новоайдарщини 
виявляли найкращі якості: спор-
тивний дух, єдність, бажання 
перемогти… Це принесло свої 

результати. 
Кожний вид спорту відкри-

вав нові імена та запалював нові 
зірки на спортивно-педагогіч-
ному небосхилі Новоайдарщи-
ни. Наприклад, стрільба завдяки 
влучності Миколи Івановича 
Гречишкіна принесла найкращий 
результат Гречишкинській ЗОШ. 
На другому місці – Новоайдарсь-
ка школа-гімназія.

Змагання з легкої атлетики 

стали зірковими для команди Но-
воайдарської школи-інтернату, 
особливо підкресливши спор-
тивні таланти Андрія Калашни-
кова та Ольги Лєпєй, які проде-
монстрували неймовірно високі 
результати в стрибках та бігових 
змаганнях. 

Запеклою була боротьба двох 
команд – Новоайдарської шко-
ли-інтернату та «Дмитролікс» на 
футбольному полі. І тут просто 
неможливо було визначити най-
кращу команду. Обидві були на 
рівних, тож заслужено розділили 
переможне перше місце.

Не менш видовищною була 
боротьба й на волейбольному 
майданчику, але тут все ж таки 
перемогу вдалося вибороти ко-

манді «Дмитролікс». Школа-ін-
тернат трохи поступилася, по-
сівши 2 місце. На третьому в цих 
змаганнях опинилась команда 
Райгородської ЗОШ.

Що стосується змагань з на-
стільного тенісу, то тут відзначи-
лась Райгородська ЗОШ. Найкра-
щою тенісисткою стала Тетяна 
Мухіна, а найкращим тенісистом 
Олексій Печегін.  Другі місця ви-
бороли Оксана Костенко з «Дми-
троліксу» та Микола Гречишкін з 
Гречишкинської ЗОШ.

Тож за загальними результа-
тами наприкінці змагань загаль-
нокомандні місця розподілились 
таким чином: перше місце за-
служено посіла команда Ново-
айдарської школи-інтернату, на 

другому – Райгородська ЗОШ, 
а на третьому  - збірна команда 
«Дмитролікс». 

Голова райкому профспілки 
працівників освіти С. С. Зражаєв 
зауважив, що подібні заходи не 
тільки виявляють найкращих. Та 
це й не найголовніше. Вони збли-
жують, зміцнюють командний 
дух, допомагають відкрити нові 
якості, знайти друзів та однодум-
ців. «Ми всі підтримували одне 
одного, - говорить Сергій Семе-
нович. – У нас не було такої від-
критої конкуренції, всі були щирі 
доброзичливі. Ми щороку прово-
димо спартакіаду, і щороку я пе-
реконуюсь, наскільки це добре та 
корисно. Дякую всім педагогам, 
які відповідально підготувались 
до змагань та продемонстрували 
гідні результати».

На завершення спартакіа-
ди голова Новоайдарської РДА             
В. В. Сергієнко,  начальник від-
ділу освіти О.В. Селіхов, голова 
районної організації Профспіл-
ки працівників освіти і науки        
С.С. Зражаєв вручили грамоти та 
медалі переможцям індивідуаль-
них заліків та командам.

Саме фізична культура і спорт 
формують свідоме та відпові-
дальне ставлення до свого здо-
ров’я, тож зберігаймо тенденції 
здорового способу життя.

У спартакіаді головним досяг-
ненням стало набуття практич-
ного досвіду, величезного заряду 
бадьорості та енергії, зміцнення 
дружніх стосунків між освітя-
нами району і вражень від зма-
гань, які надовго запам’ятаються      
кожному.

М. ТИХОНОВА.

Наприкінці травня в Новоайдарі відбулась районна спартакіада 
серед працівників закладів освіти, організатором якої є рай-
онна профспілка працівників освіти і науки та відділ освіти 
Новоайдарської райдержадміністрації.

Завітавши за запрошенням співро-
бітників Терцентру на чергове засі-
дання учасників Клубу дозвілля, мож-
на сказати, що потрапила дійсно на 
талант-шоу.  Тут зібралися 
дуже талановиті люди, які на 
подібних зустрічах творчо ро-
стуть, знаходять однодумців, 
навчаються новому та просто, 
відволікаючись від повсякден-
них справ та турбот, приємно 
проводять час.

Привітали присутніх з чер-
говим засіданням заступник 
директора Терцентру Ірина 
Соколова та завідувач відді-
лення денного перебування 
Тетяна Борисова.

Організатор культурно-доз-
віллєвої діяльності Ірина 
Гречишкіна надала слово 
найкращим поетам Клубу Лі-
лії Василівні Заїка та Миколі 
Івановичу Чоботову. Поетичні 
читання відбулись в рамках літератур-
ної години.

Першою познайомила учасни-
ків Клубу зі своїми новими віршами              
Л. В. Заїка. Без перебільшення можна 
сказати, що творчість Лілії Василівни 
багатогранна та різноманітна. Талано-
витій поетесі підкорюються і вірші про 
кохання, і  про почуття, які зачарову-
ють, і повчальні,  а також байки, змушу-

ють замислитися. На прохання присут-
ніх Лілія Василівна презентувала вірші 
про кохання та байки.

Наступним своїм поетичним талан-
том вражав М. І. Чоботов. Писати вірші 
Микола Іванович розпочав ще в досить 
юному віці, коли йому виповнилося 14 
років. Він пише і вірші про кохання, і 
про місця, які відвідував, і замальовки з 
життя, вітальні, а також вірші, написані 
за розповідями друзів та знайомих.

Наступними зачаровували таланови-
ті співаки – «золоті голоси» Університе-
ту Оксана Котова та Анатолій Аврамо-
вич Нестеров. 

Оксана – надзвичайно талановита 
дівчина. Вона прекрасно співає та чи-
тає вірші, займається рукоділлям, бере 
участь у різних фестивалях, конкурсах, 

спортивних змаганнях, які проходять 
у різних куточках України. Вірним по-
мічником у всіх починаннях Оксани 
є її матуся - Котова Надія Володими-
рівна, яка присвятила усе своє життя 
розвитку талантів донечки. На зустрічі 
студентів Університету ІІІ віку Оксана 
Котова порадувала всіх присутніх ви-
конанням пісень. Дуже ніжно пролуна-
ли у її виконання пісні про найріднішу 

у світі людину – матусю, а також про 
рідну неньку-Україну. Теплі оплески, 
якими осипали дівчину, були цілком                  
заслужені. 

Естафету у Оксани перейняв                        
А. А. Нестеров. Він  дуже артистично 
та майстерно виконав красиву пісню 
«Фіалки», а також присвятив усім не-
ймовірним жінкам пісню  «Красавица». 

Після  таких неймовірних виконань 
пісень співати захотілось усім. Тож всі 
присутні дали волю своїм голосам та 
заспівали багато улюблених гарних пі-
сень. 

Та це був далеко не кінець творчої зу-
стрічі. На початку ми вже зауважували, 
що в Клубі займаються й рукоділлям. 
Тож цього разу волонтер Університету 
Наталія Валеріївна Авілова -  провела 

для  клієнтів та працівників 
терцентру майстер-клас з ру-
коділля за технологією «ва-
ляння шерсті». Під спів улю-
блених пісень було створено 
дуже необхідну річ - чохол 
для окулярів.

Ну, що, й справді насиче-
на програма? А якщо додати 
теплу дружну атмосферу та 
невимушене спілкування – 
слова й зовсім зайві!

 На своїх зустрічах відвід-
увачі співають, читають вір-
ші, займаються рукоділлям, 
святкують Дні народження, 
беруть участь у конкурсах, а 
ще ходять на цікаві екскур-
сії, наприклад, до районного 
краєзнавчого музею.

Тож, Новоайдарський терцентр за-
прошує всіх бажаючих осіб похилого 
віку та осіб з інвалідністю залучитися 
до проведення цікавого, пізнавально-
го та веселого спільного дозвілля. Ра-
зом можливо прогнати смуток буден-
них днів та внести яскраві нотки до         
власного життя!

М. ТИХОНОВА.

Новоайдарський РВ УДМС 
України в Луганській області 

повідомляє:
Паспорти подорожчають!
Нагадуємо, що з 1 липня 2019 року всту-

пають в дію нові, ухвалені КМУ суми варто-
сті адміністративних послуг при оформлен-
ні паспорта громадянина України у вигляді 
ID-картки та паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон:

при оформленні паспорта громадянина 
України у формі ID-картки:

- до 20 робочих днів – 345 грн.;
- до 10 робочих днів – 471 грн.
при оформленні паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон:
- до 20 робочих днів – 682 грн.;
- до 7 робочих днів – 1034 грн.

Оформити закордонний паспорт можна у 
будь-якому підрозділі міграційної служби. 
ID-картка вперше оформлюється виключно за 
місцем реєстрації заявника.

Л. ЄВДОКИМОВА, начальник 
РВ УДМС України 

в Луганській області.

 
 

Діяльність Університету ІІІ віку 
Новоайдарського терцентру про-
сто вражає різноманітністю та 
насиченою програмою. Щоб упевни-
тись – достатньо просто завітати 
та побачити на власні очі, що тут 
відбувається та яка атмосфера 
панує.

Дорогие новоайдарцы!
20 июня - Всемирный день беженцев. Всего 

несколько лет назад мы и подумать не могли, что 
нашу любимую Родину, коснется эта боль и это 
горе, которые принесла война.

Мне, также как и многим моим землякам, в 2014 
году пришлось оставить свой дом и свою работу и 
стать переселенцем. Поэтому мне близка и понят-
на тоска по родному очагу и боль от утраты того, 
во что были вложены душа и силы в то, довоенное 
время.

И именно в этот день, я хочу пожелать лишь од-
ного - МИРА , мира о котором мы все мечтаем, ко-
торый объединит наш народ, поднимет экономику 
страны и благосостояние людей.

И я, Владимир Струк, с вами на этом пути.

Уважаемые 
земляки!

22 июня - День скорби 
и чествования памяти 
жертв войны в Украине. 
Этот день учрежден в 
память о начале Великой 
Отечественной войны, 
унесшей десятки миллио-
нов человеческих жизней.

Украинцы с оружием 
в руках внесли огромный 

вклад в разгром нацистской Германии. Во время 
войны каждый пятый украинец погиб. 

Дорогой  ценой заплачено за Победу жителями 
Новоайдарского района. Около 9 тысяч новоай-
дарских патриотов сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны.  На фронте погибло около 
6 тысяч наших земляков. Светлая им всем память..

Я вместе с вами, уважаемые новоайдарцы, в 
этот скорбный день склоняю голову перед светлой 
памятью погибших земляков. Их имена навечно 
останутся в нашей памяти.                                         

Поэтому, моей первоочередной целью и зада-
чей является полное прекращение военных дей-
ствий сегодня и вывод всех людей с оружием с 
Луганской области, восстановление разрушенных 
домов и возрождение мирной жизни 

Владимир Струк
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– Олександре Івановичу, робота 
голови сільської ради – надзвичай-
но відповідальна справа. Працюва-
ти заради людей – дуже почесно. 
Скільки ж осіб складає населення 
Чабанівської сільської ради? 

- Як і загалом в Україні, на 
території Чабанівської сільської 
ради, на жаль, смертність 
перевищує народжуваність. Та 
цього року у нас народилося троє 
малюків. Зареєстровано  місце про-
живання  38 осіб, знято з реєстрації 
40 особи. Станом на 01.01.2018 
року загальна кількість населення 
громади складає 970 осіб. 

- З якими питаннями 
найчастіше звертаються до Вас 
односельці? 

- Питань, звичайно, дуже ба-
гато.  Ось, наприклад, якщо взяти 
до уваги 2018 рік, то за цей період  
надійшло 35 звернень громадян. Із 
загальної кількості звернень 2 сто-
сувались  питань  соціального за-
хисту, 28 – звернення по земельних 
питаннях. Інші - комунального та 
житлового господарства.

Протягом 2018 року заре-
єстровано 13  смертей, 1 шлюб. 
Виконано  16  нотаріальних дій. 
Видано 650 довідок  населенню з 

різних питань. Надіслано 570 листів  
у різні інстанції. 

- Як загалом будується робота 
сільської ради?

- Робота виконавчого комітету 
сільської ради та його структур-
них підрозділів направлена на 
реалізацію завдань та заходів Про-
грами  соціально-економічного роз-
витку Чабанівської сільської ради.

Провівши детальний ана-ліз 
виконання програми соці-ально-
економічного розвитку Чабанівської 
сільської ради, необхідно відзна-
чити, що фінансування заходів Про-
грами на 2018 рік здійснювалось з 
урахуванням реальних можливо-
стей сільського бюджету та за раху-
нок коштів державної субвенції.

Завдяки  виваженій та прин-
циповій позиції виконкому ради   за-
безпечено  стабільність на території 
ради по основних напрямках забез-
печення життєдіяльності сіл. 

- Які напрямки обрані як 
провідні? За рахунок чого 
фінансуються? 

- Чабанівська сільська рада  
отримала  з державного бюд-
жету субвенцію на формування 
інфраструктури в сумі 300 тис. грн., 
які були використано на реалізацію 

проекту  «Реконструкція мереж 
вуличного електроосвітлення по 
вул.Миру с.Чабанівка» (прокла-
дено 2 км вуличного освітлення, 
встановлено 52 енергозберігаючі 
світильники). Для  підвищення 
якості надання медичних послуг 
в Чабанівському фельдшерському 
пункті був придбаний і  встановле-
ний електрообігрівач на суму 1800 
грн.

Проводиться системна робота з 
благоустрою сільської ради. Прид-
бано центробіжний насос для за-
безпечення безперебійної роботи 
діючого водогону на свердловині 
с. Чабанівка. Проведено робо-
ту для забезпечення розробки 
проектної документації для про-
ведення капітального ремонту си-
стеми зовнішнього водопостачан-
ня с.Чабанівка, на суму 135000. 
Зроблена реконструкція приборів 
і автоматики для подачі води на 
водонапірну башту на суму 7500 
грн.

Для розвитку фізичної активності 
дітей та організації їхнього дозвілля 
встановлено дитячий майданчик 
на суму 48000 тис грн. Придбано 3 
тенісні столи на суму 42000 грн.

Для забезпечення роботи струк-
турних підрозділів виконавчого 
комітету сільської ради придбано 
2 одиниці комп’ютерної техніки  
на загальну суму 12 тис.грн., ска-
нер і принтер. Придбано легковий 
автомобіль для службового кори-
стування на суму   199 тис.грн.

У 2018 році для покращення 
матеріально-технічної бази закла-
ду освіти  Чабанівської ЗОШ була 
виділена субвенція у сумі 50000 
грн. 

- Так,  за цими  напрямками зро-
блено чимало. А що стосується 
соціального захисту населення? 

- Виконавчим комітетом сільської 
ради приділяється значна увага пи-
танню соціального захисту  насе-
лення. Розроблено та затверджено 
рішенням сільської ради «Положен-
ня про порядок та умови виплати 
матеріальної допомоги громадянам 
за рахунок коштів сільської ради». 
Така допомога надається жителям 
сіл для лікування, оперативного 
втручання, поховання одиноких не-
працездатних громадян, потерпілим 
від стихійного лиха, повені, пожежі, 
допомога ветеранам та інвалідам 
Другої світової війни, учасникам 
АТО. Протягом 2018 року за кош-
ти сільського бюджету надано 
матеріальну  допомогу  жителям 

громади на суму 15 тис.грн., в т.ч. 
на лікування 5 тис.грн., постражда-
лим від пожежі - 10 тис грн.

Виконавчим комітетом сіль-
ської ради ведеться облік всіх 
категорій населення, які потребу-
ють соціального захисту.

Постійно надаються  консуль-                                                                      
тації жителям сіл ради з питань 
отримання одноразової допомоги 
на поховання, отримання допомоги 
при народженні дитини, отримання 
субсидій, допомоги малозабезпече-
ним сім’ям та інше.

Чабанівською сільською ра-
дою було оформлено і подано до 
УПСЗН 136 субсидій на отримання 
житлово-комунальних послуг на 
електроенергію і газопостачання. 

- Робота роботою, турботи – 
турботами. Та в житті завжди 
повинно знаходитись місце куль-
турному відпочинку…

 - Повністю погоджуюсь. Про-
цес розвитку української нації, її 
духовного відродження, традиції, 
мови значною мірою залежить 
від ефективності роботи закладів 
культури, які спрямовують свою 
діяльність  на збереження та розви-
ток культурної спадщини, зміцнення  
матеріально-технічної бази, збе-
реження матеріалів, пам'яток, 
пам'ятних місць, військових            
поховань.

Заклади культури сільської       
ради -  це  Чабанівський сільський 
клуб і Чабанівська сільська 
бібліотека. Робота клубу спрямо-
вана на організацію дозвілля на-
селення, патріотичне, естетичне 
виховання молоді, пошук нових та-
лановитих людей.

За минулий рік було проведе-

но 11 культурно-масових заходів. 
Серед них виставка дитячої 
творчості, святковий концерт 
до Дня Перемоги, концерт до 
50-річчя Чабанівської ЗОШ, ве-
чори відпочинку, розважальні 
програми до Дня Молоді, До Дня 
незалежності і до Дня Конституції 
України, Вечір відпочинку на 
березі ставка до Дня Івана  Купа-
ла.

Приємно, що в нашому селі 
розвивається самодіяльна художня 
творчість. Відроджений ансамбль 
«Чабаняночка», який запрошували 
виступити на Фестивалі «Байбак-
фест», де ансамбль успішно 
представив нашу сільську раду і 
отримав  Диплом за участь  в Об-
ласному відкритому фестивалі – 
конкурсі української культури та 
фольклору. Для  учасників фоль-
клорного ансамблю «Чабанянка» 
були придбані національні костю-
ми на суму 6900 грн.

Для проведення Новорічних 
свят придбані подарунки дітям з 
малозабезпечених та багатодітних 
сімей і учням   Чабанівської ЗОШ, 
які були вручені під час прове-
дення святкування Нового року  
у школі Снігуронькою (роль 
зіграла зав. клубом Танцюра С.). 
Для неї теж придбаний костюм 
Снігуроньки вартістю 3000 грн.

Тож, підсумовуючи вищеска-
зане, можна зазначити, що вико-
навчим комітетом сільської ради, 
депутатами виконано значний 
обсяг робіт  для розвитку нашої 
громади.

– Дякуємо за змістовну роз-
мову. Подальших Вам успіхів у 
діяльності.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Село Чабанівка знаходиться на відстані 29 км від районного цен-

тру. Розташоване в мальовничих місцях, з родючими ґрунтами. 
До складу Чабанівської сільської ради входять села Нижній 

Суходіл, Гаврилівка, Олександрівка, Пурдівка.
Засноване село в 1789 році. Першими поселенцями були чабани, 

які приганяли отари овець з села Боровеньки, що розташоване в 18 
км від сучасної Чабанівки. Чабанам подобалось випасати тут овець, 
бо трава була висока, соковита. Тож одного разу один з чабанів не 
захотів повертатися додому, викопав собі землянку й залишився тут. 
Балка, в якій тоді оселився чабан, носить назву Чабанева. В ній з тих 
часів збереглась і криниця. Згодом тут стали оселятися люди з інших 
населених пунктів. Їх приваблювали родючі землі, безкраї поля. 

Наприкінці 19 ст. село розквітло. Була побудована велика школа, 
дерев’яна церква, тридцять вітряків та дві олійниці. На той час у 
Чабанівці було 270 дворів, в яких проживало 600 чоловік населення.

До сільської ради належали села Нижній Суходіл (засноване в 1800 
році), Гаврилівка (1800 рік заснування), Олександрівка (1795 р.) та 
Пурдівка (1795 р.).

 

Село Чабанівка знаходиться на поважній відстані від район-
ного центру. Та це зовсім не означає, що у мешканців є час, щоб 
нудьгувати. Працелюбні, талановиті, вони живуть та працюють 
заради Малої Батьківщини, своїх родин. Про основні засади та 
розвиток села нам розповів Чабанівський сільський голова Олек-
сандр Іванович Кочерга. 

Чабанівський сільський го-
лова Олександр Іванович Кочер-
га за час перебування на посаді 
сільського голови  зарекомендував 
себе досвідченим, здібним, прин-
циповим, талановитим керівником. 
В роботі -  ініціативний, напо-
легливий, з високим відчуттям 
відповідальності за стан справ 
сільської ради, виконавчого комітету, 
всієї територіальної громади. Завж-
ди тактовний, вихований, уважний, 
професійно допоможе кожному, хто 
звернеться за допомогою.

Стиль роботи О.І. Кочерги -  не 
стояти «над людьми»,  а разом в 
тісній співпраці вирішувати всі 
проблеми. З приходом Олександра 
Івановича життя сільської ради на-
було іншого темпу розвитку, іншого 

забарвлення. Він  опікується кож-
ним мешканцем, старим та малим.

21 рік в Чабанівській сільській 
раді  працює Ірина Леонідівна 
Дубравіна (на фото):  19 років голов-
ним бухгалтером і два роки секрета-
рем ради,  звичайна, проста, доброї 
душі українська жінка, яку всі добре 
знають, цінують і поважають.

Коли б не довелося з нею 
зустрітися, Ірина Леонідівна завж-
ди у формі, добре виглядає. Вона 
має багатий досвід  організаторської 
діяльності, тож спокійно, без 
розгубленості і метушні, вирішує 
різні питання в межах своєї 
компетенції. Специфікою ро-
боти секретаря сільської ради є 
численні контакти з сільським го-
ловою, співробітниками сільради, 

відвідувачами, телефонними або-                    
нентами. І доброзичливості, 
делікатності, тактовності у неї 
вистачає на всіх.

Після спілкування з Іриною 
Леонідівною у кожного залишається 
відчуття, що вона зробить все мож-
ливе, аби вирішити його пробле-
му. Вона не лише відповідальний 
працівник,  а ще   й гарна господиня, 
берегиня затишку та тепла, любляча 
мама і бабуся. 

Розвиток  суспільства у всі часи 
був пов'язаний з землею, яка й те-
пер залишається основним засо-
бом існування людства і джерелами 
суспільного багатства. Але землев-
порядник є й тепер професією, яка 
дуже потрібна на селі.

Професія землевпорядника 
користується шаною, адже вона 
присвячена безцінному скарбу 
України – землі. Професіоналом, що 
опікується справами землі у нашо-
му селі, є дуже красива жінка Неля 
Олександрівна Волохань.

Для цієї професії необхідно мати 

математичні здібності, інженерний 
підхід, просторову  уяву і здатність 
розбиратися у законодавстві. Усіма 
цими навичками і володіє наш зем-
левпорядник. 

Але крім своїх  прямих обов’язків 
вона допомагає жителям п’яти сіл 
отримати субсидії на газ і світло.

І з такою напруженою працею 
Неля Олександрівна встигає бути 
люблячою дружиною і турботливою 
мамою і бабусею.

Тож бажаємо колективу Чаба-
нівської сільської ради подальшої 
плідної праці, направленої на покра-
щення життя односельців.

 

Саме під таким девізом будує свою роботу невеликий, але       
дружний та завзятий колектив Чабанівської сільської ради.
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Тільки-но заїхали до села, 
сумнівів не лишилось: сьогодні 
тут особливе свято — у напрям-
ку центру села підтягували його 
мешканці та гості, й поважного 
віку, й з родинами, й дітлахи. І 
це добре. Відразу стало зрозумі-
ло: цікаво буде всім, заняття до 
душі знайдеться кожному.

Майстерно впоралися зі сво-
їми обов'язками ведучі святко-
вого заходу. Вони і гарні вірші 
читали, і з гостями та глядачами 
завзято спілкувались. Просто 
молодці!

Звичайно, яке ж святкування 
без привітання сільського голо-
ви. Слово надане О.І. Кочерзі. 
В своєму виступі Олександр 
Іванович подякував односель-
цям за невтомну працю заради 
процвітання села, побажав світ-
лого безхмарного майбутнього, 
добра, миру, здоров'я, щастя в 

родинах та щоденної радості. 
Також на святі привітальне 

слово взяли керуючий та  го-
ловний агроном СВК «Бать-
ківщина» Д.В. Ільков та В.Д. 
Духновський. Саме в СВК 
«Батьківщина» трудиться ве-
лика кількість мешканців села. 
Працюють невтомно, не покла-
даючи рук, щоб завжди хлібу на 
столах було в достатку. Керів-
ництво «Батьківщини» прийня-
ло рішення з нагоди Дня села 
нагородити найкращих праців-
ників підприємства грамотами 
та грошовою премією. Тож Д.В. 
Ільков, вітаючи всіх мешканців 
та гостей села зі святом, виконав 

і цю почесну місію, потиснувши 
натруджені руки трударів землі. 
До речі, багато працівників не 
змогли отримати винагороду в 
цій урочистій атмосфері, адже 
були задіяні в польових робо-
тах. Коли достигає пшениця, ви-
хідних у механізаторів не буває. 
Хліб треба збирати вчасно.

А свято тривало. Свою пор-
цію уваги та аплодисментів от-
римали подружжя, які у мирі, 
злагоді, любові та взаєморозу-
мінні прожили більше 40 років, 
виховавши діточок, діждали 
онуків та правнуків. Це родини 
Івана Івановича та Тетяни Ми-
колаївни Горбенко, Миколи 
Олександровича та Тетяни Іва-
нівни Титаренко, Геннадія Ста-
ніславовича та Любові Василів-
ни Пузових, Петра Григоровича 
та Алли Іванівни Чорнобривко, 
Петра Івановича та Лідії Вла-

сівни Сергієнко, Володимира 
Яковича та Віри Олександрівни 
Титаренко, Володимира Сергі-
йовича та Наталії Володимирів-
ни Швачки. 

Золотий ювілей подружнього 
життя відзначили поважні пари, 
які є взірцем справжнього ко-
хання: Володимир Єгорович  та 
Валентина Іванівна Коняхіни й 
Анатолій Васильович та Надія 
Іванівна Горобці. 

Пишається село своїми дов-
гожителями, мудрими поваж-
ними людьми, до яких завжди 
можна звернутися за порадою, 
за добрим словом та життєвою 
мудрістю. Найстаршою житель-

кою села є надзвичайно добра 
та працьовита Марія Єфремів-
на Сергієнко. Зараз їй 97 років, 
вона чудово виховала двох до-
ньок, має 4 онуків, 2 правнуків 
та 1 праправнука. 94 роки ви-
повнилось Катерині Федосіївні 
Приз. Її найцінніший життєвий 
скарб — 5 дітей, 6 онуків та 
правнуків. 92-ий День народ-
ження відсвяткувала Катерина 
Степанівна Швачка. Її поважний 
вік прикрашають сини, 8 онуків 
та правнуків. Також вражають 
своїм гідним життєвим шляхом 
та добрими порадами довгожи-
телі Валентина Антонівна Дуд-
ка, Раїса Анатоліївна Танцюра, 
Ганна Тимофіївна Кочерга, Ана-
толій Григорович Полтавець, 
Валентина Йосипівна Каланча, 
Володимир Єгорович Коняхін, 
Надія Омелянівна Куценко, Іван 
Михайлович Ігнатенко, Олек-
сандр Іванович Сазонов, Анато-
лій Васильович Горобець, Ганна 
Юхимівна Савченко, Михайли-
на Миколаївна Булка.

Поряд з поважними чабані-
вцями підростає малеча. За рік 
сільська родина стала багатшою 
на три маленьких мешканця. 
Малюки народилися в молодих 
родинах Сергія та Анни Тита-
ренків, Сергія та Марії Тере-
щенків, Андрія та Тетяни Гри-
гор’євих. Всі родини отримали 
приємні подарунки для своїх 
малюків. А для татусів ще й 
конкурс було підготовлено: пра-
вильно та швидко поміняти під-
гузки на ляльці-пупсу. Участь 
взяв один присутній татусь, і, як 
зауважили всі, впорався за трьох 
— просто відмінно.

Звичайно, слід додати, що ві-
тальні слова гармонійно межу-
вали з концертними номерами 
місцевих самодіяльних артис-
тів, серед яких ансамбль «Чаба-
нянка» (створений  у 1978  році, 
в 1986 р. присвоєне звання «на-
родного»).    Завжди всі  свята  
проходять за участі ансамблю.

В  складі  ансамблю в минуло-
му  керівник  сільського  клубу  
та перший  ініціатор створення  
ансамблю  Лисенко  Ганна  Іва-
нівна, бібліотекар  Титаренко  
Тетяна  Іванівна, землевпоряд-
ник  сільської ради Волохань 
Неля Олександрівна, Берсон  
Валентина Іванівна  та  Пузова  
Любов  Василівна. Скрипаля  
ансамблю  Сидоренко  Олена  
- лауреат  міжнародного фести-
валю  фольклорної  музики  у  
Франції.

Завжди  на  всіх  святах  ра-
зом  з  ансамблем  «Чабанянка» 
радує  глядачів і  гурт  Чабанів-
ської  ЗОШ.

Очолює його  директор шко-
ли  Матвієвська  Наталія Ста-
ніславівна. Беруть  активну 
участь  також  Кочерга Оксана 
Анатоліївна, Духновська Оле-
на Петрівна,  Потапова Юлія 
Геннадіївна, Титаренко  Ольга  
Миколаївна, Сенич Олена  Іва-
нівна.  «Браво!» — вигукували 
їм глядачі. Творчим подарунком 
від військових став виступ Сер-
гія Біляєва, який зірвав шквал  

аплодисментів.
Це один музичний подару-

нок — виступ лауреата Все-         
українських конкурсів народ-
ного колективу «Слобожани» з 
Новопскову під керівництвом 
Заслуженого працівника культу-
ри України Володимира Андру-
щенка (приїзд колективу органі-
зував СВК «Батьківщина»).

На цьому приємності не скін-
чились: всі бажаючі отримали 
солодкий сюрприз у вигляді мо-
розива від СВК «Батьківщина», 
також на площі частували шаш-
ликом, на який витратили десь 
400 кг м'яса, квасом,  військові 

нагодували ароматним кулешем 
(розійшлося близько 100 літрів). 
Всі наїлися досхочу. Незадово-
лених не було.

Відпочивши та підкріпив-
шись, чабанівці були готові для 
продовження активного святку-
вання. Тут було на що подивити-
ся. Всі залюбки взяли участь у 
конкурсах з перетягування лин-
ви, підіймання гирі, армреслін-
гу, естафеті, а також у співочо-
му конкурсі караоке. Боротьба 
була запекла, але в найпозитив-
нішому сенсі слова. Окрім за-
доволення та гарного настрою 
учасники отримали й приємні 
подарунки.

Ось таке чудове свято вийш-
ло спільними зусиллями Ча-
банівської сільської ради, 

СВК «Батьківщина», за участі                                      
військовослужбовців. Все було 
направлене на те, щоб кожний 
мешканець села відчув свято, 
відволікся від щоденних турбот. 
В житті серед всього обов'язко-
во треба знаходити час для від-
починку та спілкування з гарни-
ми людьми, позитивних емоцій 
та вражень.  А День села хіба 
поганий привід? Звичайно, один 
з найкращих. І їм скористалися 
на повну!

М. ТИХОНОВА.
Фото О. ЧАСНИКОВ.

P.S. Чабанівська сільська 
рада висловлює велику подяку 
усім, хто долучився до органі-
зації і проведення цього свята. 
Особлива подяка нашим спон-
сорам  СВК «Батьківщина», 
які відставили безліч турбот 
і проблем і допомогли організу-
вати і провести нам це свято, 
аби воно стало різноплановим, 
яскравим і змістовним. З тих 
пір як Юрій  Анатолійович  Де-
точка очолив СВК «Батьків-
щина»,  він втілив у реальність 
мрії жителів села Чабанівка: 
збудував  дуже красивий  Храм 
в центрі села, посадив безліч 
троянд, фруктових дерев і роз-
бив клумби з різноманітними 
квітами, за що жителі села 
Чабанівка йому дуже вдячні.

 

Середина червня традиційно є особливо святковою для мешканців Чабанівської сільської ради. А справа в тому, що саме в цей час чабанівці відзначають День народжен-
ня своєї Малої Батьківщини, милого серцю села Чабанівка.

Отримавши запрошення на святкування, весь наш невеликий редакційний колектив залюбки рушив у цю неблизьку, але цікаву подорож. Ми очікували гарних вражень. І, 
знаєте, зовсім про поїздку не жалкуємо, адже познайомились та поспілкувались з талановитими людьми, отримали купу позитивних вражень та насолодилися яскравою 
урочисто-концертною програмою.
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Тепер має ще більш амбітні 
плани щодо розбудови північних 
районів Луганщини.

Разом із тим Володимир Струк 
займається благодійною діяльніс-
тю. Останнім часом жителі мають 
унікальну можливість перевірити 
зір і отримати окуляри безкоштов-
но. Такі акції проходять у містах 
і селах Луганщини, і вже більше 
5 тисяч людей отримали якісні 
окуляри японського виробництва. 
Ця акція буде продовжуватися 
доти, доки в ній буде потреба. 
Проте, в соціальних мережах цю 
діяльність оцінили як підкуп гро-
мадян перед парламентськими 
виборами. Наш кореспондент ді-
знавалася, що ж насправді стоїть 
за цією акцією? Ось що розповів 
засновник Благодійного фонду 
Володимир Олексійович Струк:

- Коли люди заробляють великі 
кошти, вони завжди відкривають 
Благодійні фонди. Так скрізь у 
світі. Ті, хто має фінансову мож-
ливість, допомагають незахище-
ним верствам населення, хворим, 
дітям, вкладають кошти у розви-
ток інфраструктури населених 
пунктів, в освіту, в спорт. 

Наш Фонд створено 5 років 
тому, коли почалися бойові дії на 
Луганщині. На пунктах перети-
ну скупчувалось багато людей, 
які покидали свої домівки, але 
не знали, куди їм податися. Їхали 
хто куди, в різних містах їх роз-
міщали в пансіонатах, будинках 
відпочинку, але проходив час і їм 
вказували на двері. А держава «не 
помічала» цієї проблеми. Люди 
навіть за гроші не могли знайти 
собі тимчасового житла. Багато 
переселенців зверталися до мене, 
хоч уже й не був народним депу-
татом. Тоді група депутатів різ-
них рівнів, підприємці, бізнесме-

ни прийняли рішення допомагати 
своїм землякам з працевлашту-
ванням, з житлом.

- Але ж фонд, з якого нада-
валася допомога переселенцям, 
повинен був наповнюватися. 
Хто були його донори?

- Наповнювали фонд не тіль-
ки громадяни України, але й 
представники Чехії, Словаччини, 
Польщі. Ще будучи народним 
депутатом і селищним головою 
Ювілейного, співпрацював з різ-
ними фондами європейських кра-
їн, Японії. Нам виділяли кошти і 
для будівництва котелень, і для 
реконструкції житлово-комуналь-
них об’єктів, і для впровадження 
енергозберігаючих технологій. 
Тож досвід цієї співпраці нам 
дуже згодився в тій ситуації.

Минуло 5 років, а влада па-
лець об палець не вдарила, щоб 
допомогти переселенцям, своїм 
же, українцям. Вони залишилися 
сам на сам зі своєю бідою. Уряд 
у великому боргу перед власними 
громадянами, яких просто забули 
на тій території, в Луганську, До-
нецьку, без допомоги, без засобів 
для існування. Їх звинувачують у 
тому, що не виїхали на територію 
України. А куди їм було їхати зі 
своїх домівок, хто їх і де чекав, 
хто їм надав роботу, житло?

Ми хочемо виправити цю ситу-
ацію. Треба розробляти програму 
і будувати житло для переселен-
ців. Це ж наші люди, чому вони 
повинні поневірятися по чужих 
кутках?

Все життя я займаюся будівни-
цтвом, і ми навчилися створюва-
ти гарне житло. А на Луганщині 
є достатньо і піску, і глини, і вап-
няків – додайте сучасне облад-
нання, і буде цегла, блоки. Зараз в 
області немає будівництва, немає 

попиту на будматеріали, і заводи, 
які їх виготовляли, простоюють.

Сьогодні їх готові передати в 
управління нашому Фонду, і ми 
відновимо виробництво.

До війни в мене була мрія 
створити в Луганську новітнє 
місто: з будинками нового типу, 
з підземними паркінгами, лікар-
нями, школами, спортивними 
майданчиками, велосипедними 
доріжками, з доріжками для про-
гулянок мам з дітьми, де б їм не 
докучали автомобілі. Цей проект 
не вдалося втілити в життя, тепер 
я хочу використати його тут, на 
Луганщині. 

А буде житло – необхідні бу-
дуть і робочі місця. Я уже розпо-
відав у попередній публікації про 
плани збудувати в регіоні м’ясо-
переробне підприємство, сиро-
варений завод і хлібокомбінат 
для виробництва своїх якісних 
продуктів. А ще збудуємо завод 
з переробки фруктів: населення 
здаватиме фрукти, овочі, а ми бу-
демо переробляти, сушити, готу-
вати концентрати, в тому числі і 
для продажу за кордон. Тож робо-
чі руки будуть ой як потрібні. 

До речі, як і в ситуації з буді-
вельними підприємствами, нашо-
му Фонду віддають свиноферми, 
комбікормові заводи, щоб їх за-
пустити і створити робочі місця. 
Як кризовий менеджер, я вмію 
це робити, бачу, як вивести те 
чи інше підприємство зі скру-
ти. Так, у Троїцьку маслозавод, 
який простояв упродовж десятка 
років, з нашою допомогою знову 
запрацював. Ми відновлювали 
роботу заводів і в інших областях      
України.

Новими дорогами – 
у нове життя

Ще один напрямок роботи 
Благодійного Фонду – відновлен-
ня доріг на Луганщині. Хоч це 
питання державного рівня – на 
манну небесну з державного бю-
джету не розраховуємо, досвід 
останніх років не сповнює нас 
оптимізмом. За 5 років уряд міг 
би стільки зробити в цьому плані! 
Та ми чуємо від Гройсмана тільки 
порожні слова, що вони десь бу-
дували дороги, і немало. Тільки 
наяву ми бачимо, що доріг у нас 
просто немає.

Фонд Струка візьме ремонт до-
ріг на Луганщині під свою опіку. 
Я і сам – шляховик, будував доро-
гу на Новоайдар. Тож і ця справа 
для нас не нова. Вже є домовле-
ності з німецькими фондами, 
які готові виділити нову техніку 
(трактори, грейдери); японці да-
ють мільярд доларів на безпосе-
реднє будівництво доріг. Взимку 
підготуємо проектну документа-
цію, а вже з весни почнемо робо-
ти. Де найкритичніша ситуація? 
Та скрізь! Спробуйте доїхати до 
Рубіжного, до Старобільська, до 
Білокуракиного, Троїцька, Сва-
тового! Ми повернулися в цьому 
питанні на десятиліття назад. А 
дороги – це ж складова еконо-
міки. І біда не тільки в тому, що 
техніка виходить з ладу. Куди 
важливіший фактор часу (бо час 
– це гроші), коли замість години 
треба добиратися до потрібного 
пункту 3-5 годин. А моральний 
фактор? Живучи у ХХI сторіч-
чі, маючи сучасні автомобілі, ми 
плентаємося по наших дорогах, 
як на возах. 

Хочу зазначити, що доб’юсь 
проведення ревізії всіх доріг по 
Луганській області: чому виді-
лялись кошти з бюджету, а ніхто 

нічого не будував; чому повер-
талися кошти назад у бюджет; 
чому для робіт наймають людей 
з Києва, інших міст України і на-
віть з Туреччини, коли свої райав-
тодори не мають роботи? Бо так 
легше приховати витік фінансів? 
Чому сьогодні у нас на дорогах 
працює фірма «Данко», а не наш 
облавтодор, райавтодори? Бо в 
них немає скільки грошей, щоб 
робити відкати! Отож на будівни-
цтві доріг будуть працювати наші 
люди, а ніякі не іноземці. У нас 
спеціалісти не гірші. Ми все самі 
зробимо. Тільки не треба нас да-
вити «відкатами».

Як було, скажімо, з мостами у 
Сватовому, Старобільську. Фонди 
Японії виділили достатньо ко-
штів, щоб зробити мости високої 
якості. На жаль, у нас уже звична 
практика: для того, щоб отрима-
ти фінанси, треба «поділитися» 
з ними від верху – донизу, після 
чого залишається 15-20 відсотків 
від стартової суми. Ось на ці кош-
ти і виконуються роботи, які ча-
сто-густо не витримують ні яко-
сті, ні стандартів. Ви самі бачите, 
в якому стані і як довго був ста-
робільський міст, на ремонт якого 
сьогодні потрібен був всього тиж-
день! А сватівський ремонтують 
з зими, і кінця ремонту не видно. 

Цінуємо найдорожче
Працюємо також з Австрій-

ською компанією, яка допомагає 
в лікуванні людей. Вже відправ-
ляли хворих до Ізраїлю, інших 
країн, оплачували операції і в 
Україні.

...Саме в цей момент задзвенів 
телефон і зі слухавки пролунав 
радісний голос:

- Олексійовичу, друже, як ти, 
дорогий, як настрій? Коли криль-
ця діду готувати?

- Навіть так? Тоді неодмінно 
скоро буду! Чекай!

Далі були взаємні віртуальні 
обійми, дружні потиски рук і ледь 
прихована волога в очах.

Телефонував Володимиру 
Олексійовичу Струку Володимир 
Олексійович Плевако – заслуже-
ний шахтар України, кавалер З-х 
ступенів «Шахтарської Слави» і 
«Шахтарської доблесті», кавалер 
орденів Жовтневої революції, 
Трудового Червоного Прапора, 
Дружби народів, «Знаку пошани», 
«За заслуги перед Україною», ме-
далі «За трудову доблесть», лау-
реат Державної премії.

За 100 тисяч карбованців Дер-

жавної премії в ті часи можна 
було купити 25 автомобілів «Вол-
га» - найпрестижнішої машини. 
Та він віддав ці кошти у Фонд 
миру. А від звання Героя Соціа-
лістичної праці відмовився, по-
ступившись іншому кандидату, 
бо той не мав квартири, а Героям 
її видавали. Про ці вчинки 82-річ-
ний шахтар зовсім не шкодує. Бо 
в людини, яка 48 років відпрацю-
вала під землею і так мало бачила 
сонця, – зовсім інші цінності. Він 
хоче просто радіти світлу і обіцяє 
прожити ще до 100 років, щоб 
надолужити те, що згаяв у шахті. 
Шкода, що хвороба стала на за-
ваді, потрібні були великі кошти 
для лікування. І коли кинувся шу-
кати допомоги, то скрізь відмови-
ли, аж до Міністерства вугільної 
промисловості. Як би згодилася 
ота колишня Державна премія!

Операцію і лікування у кліні-
ці Феофанії оплатив Благодій-
ний фонд Володимира Струка. 
Сьогодні ветеран уже повернув-
ся додому і чекає в гості свого 
давнього друга, з батьком якого 
працював пліч-о-пліч не один де-
сяток років.

- А про які крильця йшла мова? 
- запитую.

- У мене був ресторан у Луган-
ську, і там подавали курячі криль-
ця за особливим рецептом. Якось, 
спробувавши цю страву, Володи-
мир Олексійович сказав, що такої 
смакоти ще ніколи не їв, і попро-
сив рецепт. Тепер завжди, коли 
зустрічаємося, пригощає ними. А 
я стараюся частіше в нього бува-
ти, особливо тепер, коли він зали-
шився один, поховавши нещодав-
но дружину...

- Отож, уже сьогодні ми будує-
мо бювети питної води, допомага-
ємо людям з лікуванням, видаємо 
безкоштовно окуляри, купуємо 
комп’ютери для сільських клубів. 
А планів на завтра – ще більше, і 
ми їх неодмінно втілимо в життя, 
– завершив Володимир Олексійо-
вич.

...Якщо все це – підкуп вибор-
ців, то він гідний їхнього голосу 
і гідний поваги благодійника. 
Всім би політикам такої щедро-
сті! Може тоді давно б подолали 
бідність в Україні. А то все, на що 
здатні численні обіцяльники, це 5 
кілограмів цукру! Аби не такою 
гіркою видавалась сьогоднішня 
дійсність. То, може, окуляри і по-
трібні понад усе, щоб краще ба-
чити, хто є хто?

Ганна ПАЛАМАРЮК.

 
 

У попередньому номері нашої газети ми розповіли читачам про 
власника Кремінського пивзаводу «Пінта» і мецената Володимира 
Струка – особистість непересічну, діяльну, відкриту і щиру. Його 
кредо – жити і творити для людей; робити красивим і затишним 
простір, у якому живемо; будувати країну щастя і радості, по-
класти край злидням і зневірі у суспільстві. І це не порожні слова. 
Таку територію затишку і комфорту він уже створив, будучи се-
лищним головою у Ювілейному.
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куплю

работа

Куплю КОРОВ,  
БЫКОВ, ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ.

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

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

Медскладам на постоянную работу требуется МЕДРАБОТНИК       
с опытом работы в медицине не менее 15 лет (желательно с хирургиче-
ским уклоном). Запись на собеседование: 095-22-59-235.

Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин непродовольственных товаров, 
066-25-35-334.

Дорогого, любимого мужа, 
заботливого папу, дедуш-
ку Григория Ивановича                                          
К И С Е Л Ь Н И К О В А               
поздравляем с 60-летием!

Сегодня праздник долго-
жданный: муж, папа, де-

душка – юбиляр! Мы по-
здравляем, ненаглядный! 

Желаем бед не знать, преград. 
Здоровья, радости, терпенья! И 

пусть сегодня шестьдесят, желаем 
счастья, вдохновенья, и чтоб тебя не мучил страх. 
Наш дорогой, тебе желаем, чтобы на всё хватало 
сил. Тебя мы любим,  обожаем, хотим, чтоб двести 
лет прожил!

                                     С любовью - вся твоя семья.

Поздравляем Григория Ивановича                                  
КИСЕЛЬНИКОВА с 60-летием!

Вас поздравляем от души мы с юбилейной да-
той! Желаем столько же прожить счастливо и бо-
гато. Пусть отражает счастье взгляд, а грудь - лю-
бовью дышит! Душе же пусть - не шестьдесят, а 
двадцать лет, и трижды!

               Семья Кисельниковых и Андросовых

Дорогого брата, кума, дядю, 
крёстного Александра Ива-
новича КИСЕЛЬНИКОВА 
поздравляем с 60-летием!

Кум и брат, призна-
юсь честно, что юбилей-
ный день настал, что нет 
родственника ближе, ты 

достоин всех похвал! Не 
соскучишься с тобою, и про-

блем не обретёшь, горд по 
праву ты собою, что так правиль-

но живёшь. Продолжай в таком же духе, не ме-
няй себя ничуть. Жизнь возьми покрепче в руки.                                               
С юбилеем, дорогой!

     С уважением - Кисельниковы.

Поздравляем Александра Ивановича                                                         
КИСЕЛЬНИКОВА с 60-летним юбилеем!

Милый, дорогой наш человек! В этот юбилей-
ный день рожденья излучаешь ты волшебный 
свет, и достоин самых лучших слов и уваженья. 
Словно солнце, даришь теплоту, отдаёшься делу 
без остатка, чувств своих, эмоций полноту не 
жалеешь ради общего достатка. Шестьдесят пре-
красных, драгоценных лет... Юбилей, как брил-
лиант в оправе! Разреши сегодня, в светлый день, 
от души тебя, родной, поздравить! Пусть уютным 
будет дом, а здоровье - крепким, мудрым - серд-
це, чтобы, когда холод за окном, мы могли теплом 
твоим согреться!

Любимая жена, дети, внучок.

Коллектив отделения 
«Элеватор» ЧП СПФ 
«Агро» от всей души по-
здравляет старшего ма-
стера КИСЕЛЬНИКОВА                      
Александра Ивановича с 
60-летним юбилеем!

Улетают года, словно 
пух тополей, не грусти, про-

вожая их взглядом. Ведь года 
– не беда и совсем ерунда, коль 

семья и друзья с тобой рядом! 
Желаем здоровья на долгие годы, и чтоб сторо-
ной обходили невзгоды. Чтоб радость и счастье не 
знали разлуки, чтоб душу согрели дети и внуки! 
Пусть твой дом достатком дышит, пусть будут в 
нём покой и труд, пусть смех внучат в нём будет 
слышен, пусть мир и счастье в нём живут!

  СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
 ЗАКАЗЫВАЙТЕ СО СКИДКОЙ 

работы+материалы. РЕМОНТЫ домов,          
квартир. Перепланировки, отопление,              

водопровод, канализация. 
СТРОИТЕЛЬСТВО: дома, пристройки, 
павильоны, гаражи, навесы, беседки, 
бани, заборы. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ПОД КЛЮЧ. Мансардные крыши. 
УТЕПЛЕНИЕ, облицовка домов, квартир. 

068-69-027-40, 050-18-12-462.

Завод купит МЁД, ВОСК, 099-371-00-31.
Куплю ВОСК, МЁД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ОБМЕН                                 

ВОЩИНЫ, 050-704-33-18.
Куплю КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.
Куплю АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-21 или «Победа», 050-870-29-32. 

23 июня отмечает юбилей  
любимая жена, мама, бабуш-

ка ЗАЙЦЕВА Валентина 
Викторовна!  

Ты сегодня отмечаешь 
интересный юбилей: две 
пятерки получаешь, уби-
рай дневник в портфель. 
Громко музыка играет, на-
строение — просто класс! 
Две пятерки — то не воз-

раст, ты — отличница у нас. 
«Пять» — за прожитые годы, 

за счастливую семью, «пять» 
— за твой бесценный опыт и за 

красоту твою. За любовь, что ты да-
рила, за заботу, за труды две пятерки получила. Что ж, 
гордиться можешь ты. В юбилей такой чудесный можно 
только пожелать еще столько раз по разу дней рожденья 
отмечать!

    Муж, сын, внук.

21 июня отмечают 
золотой юбилей се-

мейной жизни Вла-
димир Андреевич 
и Клара Ивановна                           
ПЕКАЛЕВЫ!

За годы, что были вы 
вместе, любовь ваша ста-

ла сильней! Вы снова жених 
и невеста, у вашей семьи – юби-

лей! Вы много прошли испытаний на верность и 
силу любви! Бесценное счастье – быть рядом, вы 
счастье свое сберегли! Пусть чувства становятся 
ярче, слова, отношенья – нежнее! Вы – самая луч-
шая пара! Согласия вам! С юбилеем!

  С любовью – родные и близкие.

считать недействительным

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ ОПК 
№ 39 на имя СТЕНДИКОВА 
Алексея Олеговича считать    не-
действительным.

Требуется 
РАБОЧИЙ 

в дорожную 
бригаду. 

066-839-61-71

ДОМ, 050-667-60-48.
ДОМ, с. Айдар-Николаевка,   

050-243-28-80. 
ДОМ, срочно, 8000 долларов, 

торг уместен, 099-74-69-231.
ДОМ, пгт. Новоайдар,               

ул. Вишнёвая (Будённого), 
газ, свет, вода, 18 соток земли,                         
066-070-91-79.

ДОМ, 066-052-77-07.
благоустроенный ДОМ в    

районе училища. 050-85-55-831 
(пн - ср), 066-59-53-803 (чт - вс).

двухэтажный ДОМ: газ, хоз-
постройки, усадьба 40 соток. 
Недорого. 050-71-047-73.

однокомнатную КВАР-
ТИРУ, пер. Независимости,                         
050-022-83-02.

СРОЧНО двухкомнатную 
КВАРТИРУ, ул. Дружбы        
(Кирова), д. 6, 050-864-70-61. 

трёхкомнатную КВАРТИРУ. 
066-824-49-52

трёхкомнатную КВАРТИРУ 
со всеми удобствами. Улица    
Коваленко. 095-15-88-617.

КУКУРУЗУ, 4 грн./кг, Спева-
ковка, 050-50-11-422.

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

ПЧЕЛИНЫЙ РОЙ,                       
050-58-93-777.

дойную КОЗУ, 095-51-61-232.
ТЁЛКУ, тельную КОРОВУ и 

БЫКА на мясо. 095-82-31-097.
две КОРОВЫ на молоко, 

КИРПИЧ б/у, 050-613-71-99.
ЩЕНКИ немецкой овчарки 

от хороших производителей, 
ОВЦЫ романовской породы, 
095-116-30-46, 099-052-52-44.

МАГАЗИН с земельным 
участком в смт. Новоайдар, хо-
лодильная ВИТРИНА, стеклян-
ные ПОЛКИ. 066-832-80-06.

продам

Изготовление, 
перетяжка, 

ремонт 
МяГКОЙ МЕБЕЛИ
095-410-86-01, 067-640-64-14.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕН-
НЫ. Продажа. Установка. Ре-
монт.    Обслуживание.  099-
336-87-79.

услуги

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

диаметр 63-125 
095-052-85-55
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Їхні імена викарбувані 
в граніті,

Просіяли в Вічному вогні.
Ми героїв тих – онуки й діти,

Поклянемось бути як вони.
М. Коваль.

Уже в перший місяць війни німець-
кі війська захопили третину України. 
Скільки сміливості, героїзму, стійко-
сті проявили воїни, відстоюючи кож-
не село і місто, кожний клаптик рідної 
землі. Але ж тільки на території Украї-
ни в руїни і згарища було перетворено 
714 міст і 28 тисяч сіл. Скільки горя, 
страждань, сліз за цими цифрами! 
Йшла найтяжча, найжорстокіша з усіх 
воєн, які коли-небудь знала світова іс-
торія. Український народ згуртовано 
піднявся на боротьбу проти німець-
ко-фашистських загарбників.

В ряди борців з фашизмом влили-
ся і 656 наших земляків-олексіївців. 
1418 днів відстоювали односельчани 
мир і незалежність у жорстоких боях з 
ворогом. 377 похоронок принесли бо-
лісні звістки: «...загинув», «...пропав 
безвісти», «...помер від ран». Вічна їм 
слава і пам'ять!

Далекий травень 2009 року… В 
Олексіївській сільській бібліотеці 
шумно. Бібліотекар Наталія Петрівна 
Подройко запросила присутніх вша-
нувати пам'ять першої господині бі-
бліотеки – рядової трудівниці Другої 
світової війни Серафими Андріївни 
Перешивайло. На зустріч запрошена 
дочка Серафіми Андріївни – Наталія 
Іллівна Гетьманцева і правнук Олек-
сандр Гетьманцев. Рівненьким пото-
ком лились спогади про жінку, якій 
в далекому 1941 році не було 17 ро-
ків, а вона стала медичною сестрою 
шпиталю 2030, а з липня 1942 року 
– телефоністкою 74 дивізіону Тихо-
океанського флоту (бухта Ольга). В 
заключному слові Наталія Петрівна 
звернулась до присутніх: «Давайте 
ми з вами зберемо матеріал, спогади 
про людей, які залишили добрий слід 
на землі. Символом пам’яті є Вічний 
вогонь. Сьогодні у нас засвітила-
ся перша іскорка пам’яті. Ми з вами 
об’єднаєм високе слово поезії і прози 
з минулим і сучасністю».

Так за невимушеним спілкуван-
ням утворився читацький клуб «Іскра 
Пам’яті». І вже 16 червня відбулось 
перше засідання цього клубу. Голо-
вою ради було обрано Світлану Ісаєн-

ко, її заступником – Наталію Іллівну 
Гетьманцеву, секретарем – Світлану 
Степенко. Затвердили план роботи до 
кінця 2009 року. І почалась пошукова 
робота. Шляхами війни ми пройшли 
сторінками Пам’яті: «Не забути нам 
страшного 1941-го», «Рік 42 – солдат-
ська доблесть, мужність нашого наро-
ду», «Рік 43 на горизонті», «Рік 1944 – 
переможна хода народу», «Зоря 1945! 
Перемога!». На кожному засіданні 
вшановували Хвилиною мовчання 
пам'ять загиблих.

Урочисто пройшло засідання-зу-
стріч «Є люди безсмертні. Безсмертя – 
це сила, яка заповідана тільки герою». 
На зустріч були запрошені автор три-
логії «Всього один бій» Володимир 
Сергійович Мартинов, який відкрив 
сторінку солдатських буднів нашого 
односельчанина Івана Григорійовича 
Старченка. Спогадами про батька по-
ділився син Григорій Іванович, онука 
ветерана Наталія Олександрівна Ти-
щенко піснею «Катюша» ствердила: 
її дідусь живе в пам’яті людській і 
в улюбленій пісні. В.С. Мартинов,       
Г.І. Старченко, Н.О. Тищенко були 
прийняті в почесні члени читацького 
клубу.

Від засідання до засідання різними 
виховними заходами (щира подяка за-
ступнику директора з виховної роботи 
Олексіївської школи-гімназії Тамарі 
Миколаївні Лігус) відкривались сто-
рінки солдатського подвигу. В рамках 
проекту «Не забути повік» відбувся 
захід «Ми – нащадки переможців». На 
шерензі Памяті і Слави онуки і прав-
нуки розповідали про будні воєнного 
лихоліття дідусів та прадідусів.

Пошукова робота ставила перед 
членами читацького клубу багато пи-
тань. Восьмикласники разом із клас-
ним керівником Ольгою Анатоліїв-
ною Покришкою замислилися: «А що 
ми знаємо про війну?». Вони провели 
засідання «круглого столу», щоб глиб-
ше зрозуміти: що є війна. По закін-
ченню діти висловили свої думки про 
війну. У висновку восьмикласники 
були одностайними: «Війні не місце 
на землі!». Але пам'ять про захис-
ників треба зберегти навіки! Кожен 
солдат повинен посісти гідне місце 
в пам’яті нащадків. Ставши Загоном 
спеціального призначення, 8-класни-
ки активно включились в Марафон 
пам’яті і слави. Вони сторінка за сто-
рінкою розповідали про подвиги за-

хисників-олексіївців. Сьогодні ці діти 
вже закінчили школу-гімназію, але ми 
впевнені, що Іскра Пам’яті живе і па-
лає в їхніх серцях.

Відкрито вже чимало сторінок 
солдатського подвигу. Їх   відкривали 
по-різному: на засіданнях читацького 
клубу, на сторінках газети «Вісник 
Новоайдарщини» (щира подяка ре-
дакції), на урочистих лінійках пам’яті.

Наразі естафету відкриття сто-
рінок продовжують восьмикласники, 
об’єднавшись в літературно-історич-
ний гурт «Село на славній Україні» 
(кер. Роман Миколайович Поклон-
ський, отаман Сергій Тищенко). Ще 
шестикласниками вони повели розмо-
ву про історію села. Потім вони звер-
нулись до теми «Людина – вчитель і 
воїн» і відкрили сторінку солдатсько-
го подвигу Григорія Афанасійовича 
Косяка і Віри Семенівни Бондаренко. 
Змістовно пройшло засідання гурту 
«В житті завжди є місце подвигу», 
яке присвячене життю і подвигу ви-
пускника школи Віталія Михайловича 
Кулівця.  Змістовно й тривожно про-
йшла Година пам’яті, присвячена 
Героям Небесної Сотні.

«Іскра Пам’яті» продовжила 
своє життя в гурті «Село на слав-
ній Україні». Підсумовуючи свою 
роботу, гортаючи сторінки солдат-
ського подвигу, нам завжди при-
ходять на думку слова активної 
учасниці читацького клубу Євгенії 
Оніпко, яка, перефразовуючи Лесю 
Українку, сказала: «І поки ми буде-
мо жити, не дозволимо нікому «Іс-
кру Пам’яті»  згасити. Хай завжди 
в серцях нащадків горить Іскра 
Пам’яті і перетворюється у Вічний 
вогонь». 

На останок: усі члени читаць-
кого клубу щиро дякують родичам 
учасників Другої світової війни, 
які нам дуже допомагали, люб’язно 
надавали документи: В.Г. Потупа-
ло, Л.І. Стрижобик, Т.П. Подройко, 
Є.П. Мачулі, І.М. Гапонову, В.Д. 
Юпатіній.

Щира подяка Тамарі Миколаївні 
Лігус за допомогу і підтримку.

Особлива подяка земляку Ан-
дрію Васильовичу Подройку за 
допомогу в зборі матеріалу, пое-
ту-земляку Миколі Андрійовичу 
Ковалю за увагу до нашої діяльно-
сті, за вірші про земляків, за посвя-
ту «Іскрі Пам’яті». На засіданнях 
читацького клубу часто присутня 
сільський голова Т.І. Стрижобик. 
Вона високо оцінює нашу діяль-
ність, підтримує і завжди допома-
гає. Щиро дякуємо, Тетяно Іванів-
но! Подяку за постійну допомогу 
та уважне ставлення виносимо й 
секретарю сільської ради Людмилі 
Миколаївні Гніздило.

На одному із наших засідань 
дочка ветерана Другої світової 
війни П. А. Коваль, друг нашого 
клубу Євдокія Петрівна Мачула  
відмітила: «Ви залишаєте свій слід 
на олексіївській землі. Я поважаю 
вашу діяльність і висловлюю за це 
щиру вдячність». Звертаючись по-
думки до татуся, Євдокія Петрівна 
стверджує: «Ваш шлях фронтови-
ми дорогами не марний. Ви зали-
шили свій слід на землі. Ваш образ 
живе і палає в серцях нащадків іс-
крою Пам’яті».

Хай же «Іскра Пам’яті», запа-
лена членами нашого читацького 
клубу, завжди нагадує про без-
смертний подвиг нашого народу і 
показує, якою ціною завойовува-
лись мир і щастя на землі. 

Прес-центр 
читацького клубу 

«Іскра Пам’яті». 

В навчальному посібнику «Історія України» в розділі «Україна 
в часи Другої світової війни (1939-1945 р.р.) написано чітко й ко-
ротко: «Друга світова війна розпочалась 1 вересня 1939 року на-
падом гітлерівської Німеччини на Польщу». А 22 червня 1941 року 
о третій годині п'ятнадцять хвилин фашистська Німеччина на-
пала на нашу Батьківщину.

20 июня – 14 лет 
светлой памяти 

МЕТЁЛКИНА 
Николая Васильевича 

(09.12.1949 – 20.06.2005).

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать… почти что невозможно…

Жена, дети, внучечки, 
зятья, правнук.

ПоМНИМ.. .

Рятувальники закликають громадян 
дотримуватися правил пожежної безпеки!

Шановні громадяни!
Новоайдарський районний відділ Головного управління ДСНС Украї-

ни у Луганській області закликає вас під час відпочинку в лісі дотриму-
ватися елементарних  правил безпеки, а також проводити профілактич-
но-роз′яснювальну роботу зі своїми дітьми. 

Якщо ви відпочиваєте на природі, варто пам’ятати, що порушення пра-
вил пожежної безпеки несе загрозу навколишньому середовищу і стано-
вить небезпеку для життя людей.

Щоб уникнути лісових пожеж, дотримуйтесь наступних правил:
- не розводьте багаття у лісі, окрім призначених для вогнищ місць;
- не засмічуйте місце відпочинку;
- обгороджуйте та розчищайте місце розпалення багаття;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та 

господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники в лісі на суху лісову                   

підстилку;
- стежте, щоб діти не бавилися з вогнем;
- не створюйте смітники в лісі та на прилеглих землях, тим більше 

не підпалюйте їх;
- приберіть місце погашеного вогнища, переконайтесь, що горіння 

відсутнє.
Пам’ятайте, що безпека вашого відпочинку – у ваших руках. В разі 

виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації, негайно викликайте 
Службу порятунку за номером 101!

Новоайдарський районний відділ Головного управління ДСНС 
України у Луганській області.


