
28 ЧЕРВНЯ 2019 р.
№ 33 (10273)

День Конституції України

Шановні земляки!

Від імені Новоайдарської районної державної адміністрації 
та районної ради прийміть щирі вітання з нагоди Дня 
Конституції України!

У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну 
волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову 
історію українського державотворення, на світовий досвід, 
прийняла Основний Закон України - Конституцію, яка ста-
ла реальною і дієвою основою розбудови незалежної 
демократичної держави як повноправної учасниці світового 
співтовариства та запорукою мирного життя для її громадян.

Вітаючи усіх вас, шановні жителі району, з 23-ю річницею 
від дня прийняття Конституції України, висловлюємо 
впевненість, що громадянська злагода - найважливіше до-
сягнення нашого суспільства - стане запорукою позитивних 
змін у державі і якнайшвидшого визначення шляхів розвит-
ку суспільства і досягнення порозуміння та миру. Розбудова 
України, а отже, достаток і достойне життя її громадян, зале-
жить лише від нашої спільної напруженої праці.

В цей день бажаємо кожній родині здоров’я та миру, добро-
буту та впевненості у завтрашньому дні. Нехай наша праця 
буде успішною. Хай процвітає наш район, наша рідна земля. 
Нехай благословить нас Господь.

Голова районної                   Голова районної
держадміністрації                ради
В.В. СерГієнко.                В.В. МакоГон.

28 
червня

День молоді

Шановна молодь Новоайдарщини!

Новоайдарська районна державна адміністрація та районна 
рада щиро вітають вас з нагоди Дня молоді!

Молодість - безцінний дар природи. Його треба прийма-
ти з вдячністю, намагатися використати всі переваги цієї 
прекрасної миті життя. Сучасні і освічені, ви - творці сьо-
годення та майбутнього. Ваші енергія і завзяття, оптимізм і 
наполегливість знаходять втілення у бізнесі, політиці, у науці 
та на виробництві, у спорті та мистецтві.

Дуже приємно, що наша молодь бере активну участь у гро-
мадському та політичному житті. Молодість - це не тільки 
прекрасний етап у житті кожної людини, це особливий 
стан душі. Це час сподівань, нестримної енергії, сміливих 
задумів. Але сучасні реалії ставлять перед молоддю також і                           

зрілі завдання.

Під час Революції Гідності молодь виявила патріотизм, 
безстрашність та мужність. Молоді герої відстоюють 
цілісність держави на Сході України, проявляючи героїзм та 
вірність українським ідеалам.

Молодь України зробила рішучий вибір на користь 
демократії, правди і справедливості, гучно заявила про своє 
бажання бути вільними людьми у вільній країні. Твердо знай-
те: молодість - не вік. Молодість - це стан душі. Залишайтесь 
молодими!

Тож бажаємо вам, долаючи життєві труднощі, наполегливо 
шукати нові дороги в своєму житті. Бажаємо мирного сього-
дення і процвітаючого майбутнього, прекрасного настрою, 
радості від зустрічей з друзями, кохання, щастя, великих 
успіхів в усіх починаннях.

З Днем молоді!!!

Голова районної                   Голова районної
держадміністрації                ради
В.В. СерГієнко.                В.В. МакоГон.

30 
червня

День архітектури України

Шановні працівники архітектури!

Від імені Новоайдарської районної державної адміністрації 
та районної ради прийміть щирі вітання з Днем архітектури 
України!

Це свято об’єднує не тільки архітекторів, а й усіх небайдужих 
до цього великого мистецтва людей. Тому хочеться привітати 
всіх, чия діяльність так чи інакше пов’язана з архітектурою.

Саме ви розробляєте документацію, визначаєте територію, 
розміщуєте будівництво житлово-цивільних, виробничих та 

інших об’єктів, формуючи містобудівні ансамблі і ландшафтні 
комплекси, зони відпочинку та оздоровлення населення, 
зберігаючи при цьому пам’ятки архітектури і історії, в такий 
спосіб аби наша країна мала своє неповторне обличчя.

Переконані, що ваш високий професіоналізм, самовідданість 
і творча праця сприятимуть створенню нових архітектурних 
шедеврів. Нехай усі ваші творчі доробки будуть радувати не 
одне покоління наших з вами нащадків.

Щиро зичимо вам щастя, міцного здоров’я, невичерпної 
енергії у творчих справах.

Голова районної                   Голова районної
держадміністрації                ради
В.В. СерГієнко.                В.В. МакоГон.

1 
липня

Дорогі земляки!
Щиро вітаю вас з нагоди Державного свята –          

Дня Конституції України! 
Конституція визначила найціннішим життя люди-

ни, її здоров’я, честь і гідність, надала кожному гро-
мадянину можливості для самоорганізації, свободу 
слова та віросповідання. Обов’язок кожного українця 
– поважати Конституцію та дотримуватися її законів. 
Лише так ми зможемо забезпечити подальший розви-
ток України як держави демократичної, рівноправної 
зі світовою спільнотою.

Наша держава зараз переживає складні часи, тому 
від згуртованості кожного з нас залежать подальший 
шлях України до демократичних перетворень, фор-
мування національної свідомості та патріотизму.

Бажаю вам міцного здоров’я, родинного тепла і 
добробуту. Нехай кожен день дарує радість життя, 
а кожне ваше нове досягнення сприяє процвітанню 
нашої держави!

З повагою, 
народний депутат України Віталій кУрИЛо.

Шановні новоайдарці!
28 червня ми відзначаємо одне з головних держав-

них свят – День Конституції України, яка гарантує 
права на життя і свободи, особисту недоторканність, 
вільне волевиявлення.

Впевнений, що тільки повага до Конституції та 
неухильне її дотримання дадуть нам змогу зберег-
ти Українську Державність та нашу національну 
гідність.

Бажаю, щоб у кожній родині панували мир та до-
бробут, сімейна злагода та щирі  відносини, які допо-
можуть нам упевнено дивитись у майбутнє.

Зі святом вас, шановні!
Володимир СТрУк.

Шановна молодь Новоайдарщини!
Від щирого серця прийміть вітання з нагоди Дня 

молоді України! 
Бути молодим – це прекрасно, бо молодість – це 

світанок життя, романтика пошуків та відкриттів.
Я глибоко переконаний у тому, що саме ви – юне, 

сильне, освічене покоління –  продовжите шлях 
України до миру, прогресу та добробуту.

Нехай збудуться всі ваші думки та мрії! Нехай 
вам достане віри та впевненості у власні сили! Не-
хай в вас не згасне віра у добру долю України! 

З любов’ю та пошаною,
Володимир СТрУк.

В суботу, 22 червня 2019 року, о 08:30 відбулося урочисте 
покладання квітів до Братської могили з нагоди Дня скорботи 
і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. В покладанні квітів 
брали участь голова Новоайдарської районної ради Віктор Ма-
когон, заступник голови Новоайдарської райдержадміністрації 
Тетяна Новикова, Новоайдарський селищний голова Ігор Шопін, 
жителі та гості Новоайдарського району. Пам'ять полеглих вша-
нували хвилиною мовчання. 

У цей день на будинках та спорудах органів влади, держав-
них підприємств, установ і організацій Новоайдарського району 
були приспущені державні прапори.

ndar.loga.gov.ua
У місті Щастя заступник голови Луганської облдерж-

адміністрації Геннадій Іваненко взяв участь у меморіальних за-
ходах до Дня скорботи і вшанування жертв війни в Україні. Крім 
того, у заході взяли участь директор Департаменту соціального 
захисту населення ОДА Елеонора Поліщук, представники 
місцевої влади та небайдужі містяни. 

У вітальному слові Геннадій Іваненко наголосив на виключній 
необхідності пам‘ятати про подвиг наших земляків у боротьбі 
проти нацистських загарбників: «Сьогодні ми згадуємо тих, хто 

першими став на захист рідної землі від німецьких окупантів, 
тих, хто доклав неймовірних зусиль до звільнення кожного клап-
тика Луганщини». Історичний досвід доводить нам, що будь-яка 
війна завершується за столом переговорів, наголосив Геннадій 
Іваненко. 

Після того священнослужителі провели молебень за загибли-
ми солдатами під час Другої світової війни та пом’янули хвили-
ною мовчання.

Крім того, заступник голови ОДА відвідав ветеранів міста 
Щастя та вручив медикаменти і предмети першої необхідності.

loga.gov.ua
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В поточному році з держав-
ного бюджету за підтримки на-
родного депутата В. С. Курила  
та співфінансуванні з район-
ного бюджету було виділено 
кошти на ремонт гінекологіч-
ного відділення та закупівлю 
медичного обладнання, на 
загальну суму 1 110 900 грн., 
із них: на ремонт гінекологіч-
ного відділення з державного 
бюджету виділено 870 000 грн. 
та 240 000 грн. – з районного 
бюджету; на придбання медич-
ного обладнання з державного 
бюджету – 238 000 грн. та 50 
000 грн. з районного бюджету.

Для оптимального лікуван-
ня жінок придбано гінеколо-
гічне крісло та коагулятор, 
що дозволить надавати медич-
ні послуги на більш сучасному 
рівні і в хороших умовах, як 
для медичного персоналу, так і            

для пацієнтів.
Також на попередньому тиж-

ні голова Новоайдарської рай-
онної адміністрації Віктор Сер-
гієнко,  голова Новоайдарської 

районної ради Віктор Макогон, 
та головний архітектор району 
Леонід Козак разом з район-
ними депутатами Оленою Ко-
робкою та Валентиною Лісняк 

відвідали будівництво нової 
амбулаторії загальної прак-
тики – сімейної медицини в 
селі Колядівка. Будівництво 
нового приміщення амбулато-
рії ведеться з використанням 
сучасних будівельних матері-
алів та енергозаощаджуваль-
них технологій загальною 
вартістю 4 318 300 грн, в тому 
числі за рахунок коштів дер-
жавного бюджету – 3886,470 
тис. грн. та співфінансування 
з районного бюджету 431,830 
тис. грн. 

Будівельні роботи плану-
ється закінчити в кінці лип-
ня, а до кінця літа просторі, 
сучасні кабінети з новим об-
ладнанням зможуть прийняти 
перших пацієнтів.

naydar-rada.gov.ua

Переможцями стали 16 про-
ектів. Всі проекти спрямовані 
на  покращення життя щастин-
ців. Вже в цьому році в місті 
будуть збудовані нові спор-
тивні та дитячі майданчики. 
За рахунок заміни під'їздних 
вікон   зберігатиметься тепло у 
під'їздах та квартирах мешкан-
ців багатоповерхових будинків. 
Необхідне приладдя отримає 
секція боротьби, а на юних 
журналістів чекають цікаві, 
пізнавальні подорожі.

Серед переможців – два про-
екти Щастинської санаторної 
школи-інтернату. Перший – 
«Арт-майданчик «Лабораторія 
прикладної творчості». Мета: 
створення якісно-креативних 
умов для культурного дозвілля 
і творчого самовираження ді-
тей шляхом облаштування мо-
більного арт-майданчику. Дру-
гий – створення сучасних умов 
для роботи з соціально неза-
хищеними категоріями дітей 
шляхом облаштування кімнати 
для медіації інтерактивною до-
шкою.

В Щастинській загально- 

освітній школі І-ІІІ ступенів 
№ 2 ініціативна група виріши-
ла придбати сучасні меблі для 
комп’ютерного SMART кабі-
нету. Метою є створення умов 
для сучасного навчання учнів 
шляхом придбання сучасних 
меблів для занять інформати-
кою.

В ДНЗ «Зірочка» буде ство-
рений «Центр розвитку твор-
чості» – спеціальний простір 
розвитку майбутніх таланови-
тих дітей, що надасть можли-
вість підштовхнути їх до тієї 
справи або творчої діяльності, 
які ближчі по здібностям кож-
ній окремій дитині. До роботи 
«Центру розвитку творчості» 
та його заходів планується за-
лучення також вихованців ДНЗ 
«Берізка» (смт Петропавлівка) 
та дітей, які мешкають побли-
зу закладу, але не відвідують 
його.

Детальніше дізнатися про 
всі проекти та ознайомитись 
з результатами  голосування 
можна на сайті spp-dtek.com.ua.

І. КРАСНОЩОКОВА.

 

21 червня в Щастинському міському Палаці культури відбулось 
нагородження переможців конкурсу «Громада своїми руками», 
який проводила компанія ДТЕК. Сертифікати ініціативним гру-
пам вручили Віктория Гриб, керівник напрямку сталого розвит-
ку, та Борис Сафонов, директор ДТЕК Луганська ТЕС. 

Невиконання батьками своїх 
обов’язків з виховання, догля-
ду та утримання дітей створює 
пряму небезпеку для нормаль-
ного і всебічного розвитку ди-
тини як особистості, що в по-
дальшому неодмінно призведе 
до негативних наслідків.

Саме тому на рівні моралі 
бездіяльність батьків із забез-
печення власних дітей усім 
необхідним піддається гро-
мадському осуду, а у випадках 
злісного такого невиконання 
– держава вживає відповідні 
примусові заходи реагування, у 
тому числі, навіть, притягнення 
до кримінальної відповідаль-
ності.

Новоайдарським відділом 
Сєвєродонецької прокуратури 
здійснювалося процесуальне 
керівництво досудовим розслі-
дуванням кримінального пра-
вопорушення, передбаченого  

ч. 1 ст. 164 Кримінального ко-
дексу України. Правоохоронни-
ми органами було встановлено, 
що гр. А тривалий час не ви-
плачував призначені рішенням 
суду виплати на утримання 
власних дітей, не вживав за-
ходів для свого працевлашту-
вання та не реагував на попе-
редження державних органів з 
цього приводу. Таким чином, 
своєю бездіяльністю гр. А по-
рушив моральні устої та зако-
нодавчі приписи, не виконуючи 
свій прямий обов’язок утриму-
вати неповнолітніх дітей.

За наслідками досудово-
го розслідування Новоайдар-
ським відділом прокуратури 
було спрямовано до суду обви-
нувальний акт стосовно гр. А у 
злісному ухиленні від сплати 
аліментів на утримання його 
неповнолітніх дітей.

Вироком Новоайдарського 

районного суду гр. А визнано 
винним у злісному ухиленні від 
сплати аліментів на утримання 
його неповнолітніх дітей та 
призначено покарання у вигля-
ді 120 годин громадських робіт.

М. ВЛАСЕНКО, прокурор 
Новоайдарського відділу 

місцевої прокуратури, 
юрист 1 класу. 

 
 

Піклування батьків про своїх неповнолітніх дітей є їхнім безсумнівним моральним та законо-
давчим обов’язком. Адже дитина не в змозі самостійно забезпечити собі необхідні та достатні 
умови життя та захистити і відстояти свої права. Даний обов’язок розповсюджується на 
обох батьків рівномірно. Отже, перш за все, дбати про дітей повинні саме батьки, на яких і 
лежить максимальна відповідальність за своїх дітей. 

Гінекологічне відділення Новоайдарського РТМО, в якому працюють два доктора, дві 
медичні сестри та молодший персонал, забезпечує проведення профілактики та лікування 
хвороб жінок Новоайдарського району. 

Востаннє капітальний ремонт приміщення було проведено у 60-х роках двадцятого              
століття. 

Новоайдарський РВ УДМС 
України в Луганській області повідомляє:

Паспорти подорожчають!
Нагадуємо, що з 1 липня 2019 року вступають в дію нові, ухва-

лені КМУ суми вартості адміністративних послуг при оформленні 
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.
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 Станом на 01.04.2019 р. на те-
риторії Новоайдарського району 
проживають 5766 дітей віком  до 
18 років.

На території району мешкає 
83 дитини зі статусом, на пер-
винному обліку служби у спра-
вах дітей перебувають 82 дити-
ни-сироти  та дітей, позбавлених 
батьківського піклування,  з них 
27 –  сироти. Під опікою перебу-
вають 69 дітей, в прийомні сім’ї 
влаштовані 4 дитини, в дитячому 
будинку сімейного типу вихову-
ється 1 дитина, на державному 
забезпеченні перебувають 7 ді-
тей.  

Протягом 2019 року до дер-
жавних закладів діти не влашто-
вувалися.

Протягом І півріччя  2019 р. 
матір 2 дітей позбавлена бать-
ківських прав, діти  будуть влаш-
товані до прийомної сім’ї після 
набрання чинності рішення суду.

В районі функціонують 5 при-
йомних сімей, в яких виховують-
ся  8 дітей. Планується створення 
1 прийомної сім’ї. 

Дитячих будинків сімейного 
типу, які вимушено або самостій-
но залишили місце проживання 
за різних обставин, в районі не 
зареєстровано.

 Усиновленню підлягають 12 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, віком 
від 4 до 18 років.

В сімейних формах виховання 
перебувають 74 дитини, що скла-
дає 90,2% від загальної кількості 
дітей вказаної категорії. 

 Слід зазначити, що в краї-
ні триває реформування систе-
ми інституційного догляду та 
виховання дітей (Національна 
стратегія реформування затвер-
джена розпорядженням КМУ 
від 09.08.2017 р. № 526-р). Ос-
новною метою цієї стратегії є 
послідовне реформування діючої 
системи інтернатних закладів та 
формування такої системи, яка 
забезпечить право дитини на 
проживання, догляд і виховання 
в сім’ї або умовах, максималь-
но наближених до сімейних. В 
рамках виконання Регіонального 
плану заходів щодо реформу-
вання системи інституційного 
догляду та виховання дітей на 
2018-2026 роки (розпорядження 
голови ОДА-керівника обласної 
ВЦА від 12.12.2018 р. № 1003) 
в районі створено міжвідомчу 
робочу групу з питань охорони 
дитинства та розвитку системи 
соціальних послуг для підтрим-
ки дітей і сім’ї. На даний час роз- 
робляється  План розвитку систе-
ми соціальних послуг для дітей і 
сімей з дітьми для району. 

Загальна кількість дітей, які 
мешкають на лінії розмежування, 
складає 1816 осіб, з них 40 дітей 
– сиріт та позбавлених батьків-
ського піклування. На території 
району перебувають 1942 дити-
ни, які переміщені з тимчасово 
окупованої території та районів 
проведення антитерористичної 
операції, з них 1 – з числа ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 3 ди-
тини перебувають на території 

району у супроводі родичів. 
На даний час 1125 дітей от-

римали статус дитини, яка по-
страждала внаслідок воєнних дій 
та збройних конфліктів.  Робота 
з надання такого статусу дітям 
триває.

Питання захисту прав дитини 
регулярно  розглядаються на за-
сіданнях комісії з питань захи-
сту прав дитини. З початку року 
проведено 12 засідань, на яких 
розглядалися питання виконання 
батьками батьківських обов’яз-
ків, питання захисту майнових 
та житлових прав дітей, надання 
статусу дитини, постраждалої 
внаслідок воєнних дій та зброй-
них конфліктів, та інші.

На контролі в райдержадміні-
страції перебуває питання щодо 
стану забезпечення житлом ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб 
з їх числа.

 Житло або частку на праві 
власності мають 8 дітей, на пра-
ві користування – 6, інші потре-
бують забезпечення житлом (68 
дітей).

 В районі ведеться робота 
щодо забезпечення взяття ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, при 
досягненні ними 16 років на 
квартирний облік для забезпе-
чення житлом. На  квартирному 
обліку перебувають 7 дітей  та 
13 осіб з числа дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського 
піклування. Протягом 2018 року 
на квартирний облік поставлені 3 
дитини.  

У вересні 2018 року за кошти 
субвенції з державного бюдже-
ту (358 151 тис. грн.) придба-
не   житло для особи з числа ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. За ра-
хунок коштів місцевих бюджетів 
протягом 2018-2019 років житло 
для дітей-сиріт не було придбане. 
Особи з цієї категорії з приводу 
надання житла не зверталися.      

 Відповідно до ст. 4 Закону 
України «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні уста-
нови для дітей» служба у спра-
вах дітей здійснює координацію 
роботи органів виконавчої вла-
ди, місцевого самоврядування, 
підприємств соціального захи-
сту дітей і організації роботи з 
попередження бездоглядності і 
безпритульності, скоєння право-
порушень. Розпорядженням го-        
лови райдержадміністрації від 
07.02.2019 р. № 123 затвердже-
ний план заходів профілактики 
дитячої безпритульності та без-
доглядності на 2019 рік на тери-
торії Новоайдарського району.

З метою соціального захисту 
дітей, які виховуються в функці-
онально-неспроможних сім’ях, 
службою у справах дітей, за 
щоквартальними інформаціями 
селищної та сільських рад рай-
ону постійно ведеться та онов-
люється банк даних на вказану 
категорію сімей. Під контролем    
служби у справах дітей  перебу-
вають 36 функціонально-неспро-
можних сімей, в яких виховують-
ся 78 дітей.  Із загальної кількості 

функціонально - неспроможних 
сімей впродовж  2019  року об-
стежені 19   родин.

З метою активізації діяльно-
сті щодо поліпшення становища 
дітей, які проживають в сім’ях, 
де батьки зловживають алкоголь-
ними напоями, наркотичними 
або психотропними речовина-
ми, ведуть безвідповідальний 
спосіб життя, своєю поведінкою 
сприяють скоєнню ними право-
порушень,  службою у справах 
дітей райдержадміністрації ве-
деться облік дітей, які потрапили 
у складні життєві обставини. На 
такому обліку у службі на даний 
час перебувають 23 дитини, що 
виховуються у 11 сім’ях. З таких 
сімей  вилучені 3 дитини через 
реальну загрозу життю і здо-
ров’ю дітей. До Новоайдарсько-
го районного суду у встановлені 
законом терміни подані позовні  
заяви щодо позбавлення батьків 
батьківських прав. 1 справа роз-
глянута, позовні вимоги задово-
лені в повному обсязі, розгляд 
іншої триває.

Дітей без певного місця по-
мешкання та дітей, які постраж-
дали від торгівлі людьми, в райо-
ні немає.

Протягом звітного періоду 
службою у справах дітей, Ново-
айдарським районним центром 
соціальних служб для сім’ї дітей 
та молоді, виконавчими коміте-
тами селищної та сільських рад 
району здійснювався соціальний 
супровід сімей з дітьми, які опи-
нились у складних життєвих об-
ставинах.

Протягом 2019 року відповід-
но до щоквартальних планів за 
участю представників заінтере-
сованих служб проведено  9 про-
філактичних рейдів: «Діти вули-
ці», «Підліток», «Сім’я і діти». 
Під час проведення зазначених 
заходів інспекторами Новоай-
дарського ВП ГУНП складено 
15 протоколів за адміністративні 
правопорушення за ст. 184  ч. 1 
КУпАП на батьків, які ухиля-
ються від виконання батьків-
ських обов’язків у відношенні 
своїх дітей. Винесено 9 попере-
джень. Дітей без певного місця 
помешкання під час проведення 
зазначених вище заходів не ви-
явлено.

В навчальних закладах ра- 
йону проводилися тематичні 
бесіди, консультації з неповно-
літніми та їх батьками з питань 
популяризації здорового спосо-
бу життя, профілактики недопу-
щення вживання психотропних 
речовин, алкогольних напоїв, 
тютюнопаління неповнолітні-
ми.  У 2018 році злочини скоїли 
2 неповнолітні особи, обидві - 
жителі Новоайдарського району, 
протягом 2019 року діти право-
порушень не скоювали.  

Працівники служби у справах 
дітей Новоайдарської райдерж-
адміністрації взяли участь у 21 
судовому засіданні, в яких захи-
щались права та представлялись 
законні інтереси дітей.

Т. КРИГІНА, начальник 
служби у справах дітей.                                                                             

 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 302-к 
від 20 червня 2019 року 

Про покладання обов’язків 
керівника ВЦА міста Щастя 

Покласти на КЛІМКОВУ Світлану, головного спеціаліста вій-
ськово-цивільної адміністрації міста Щастя Новоайдарського 
району Луганської області, виконання обов’язків керівника цієї 
військово-цивільної адміністрації на період тимчасової непраце- 
здатності Скворцова Д., з наданням їй права підпису фінансових, 
платіжних, розрахункових та інших документів, за її згодою.

в.о. голови ЛОДА – керівника ОВЦА Сергій ФІЛЬ.

За час роботи ЦПСА     
Щастя співробітники та за-
лучені фахівці надали без-
коштовну психосоціальну 
підтримку понад 1000 осіб, 
серед яких дорослі і діти, 
жінки і чоловіки, переселен-
ці і місцеві мешканці. Центр 
надає підтримку на засадах 
рекомендацій Всесвітньої 
організації охорони здоров’я 
(ВООЗ), впроваджує сучасні 
методики роботи з клієнта-
ми. Робота проводиться на 
індивідуальному рівні, а та-
кож на рівні сім’ї і громади. 
Тож у нас проходять групові 
заняття та індивідуальні кон-
сультації з психологом, ліка-
рем-психіатром та психоте-
рапевтом. Серед групової 

роботи: майстер-класи, як різновид позитивної діяльності; групи, 
спрямовані на оволодіння новими навичками (англійська, україн-
ська мови, базовий курс користування персональним комп’юте-
ром), групи психологічного спрямування («Релакс», «Арт-техніки», 
Клуб для батьків, Жіночі групи, Дискусійний кіноклуб); курсове 
навчання («Перша домедична допомога», «Навички психологічно-
го самовідновлення»).

За час роботи Центр психосоціальної адаптації співпрацював 
із установами та організаціями міста, з навчальними закладами та 
громадськими організаціями, також завдяки співпраці із партне-
рами поширив свою діяльність та провів декілька групових занять 
у смт. Петропавлівка, с. Сотенне, с. Трьохізбенка. ЦПСА отримав 
безліч відгуків подяки та відзначення з боку клієнтів, що робота є 
ефективною та допомагає долати складні життєві ситуації.

У зв’язку із продовженням роботи Центру психосоціальної 
адаптації м. Щастя, усі заходи і діяльність ЦПСА триватимуть 
надалі. Запрошуємо усіх бажаючих відвідати ЦПСА за адресою:         
м. Щастя, вул. Центральна 11/6, тел. 0662354033.

Нагадаємо, що з січня 2018 року Психологічна Кризова Служба 
розпочала реалізацію проекту «Психосоціальна підтримка осіб, 
які постраждали внаслідок конфлікту в Україні» за підтримки Мі-
ністерства закордонних справ Німеччини, Malteser International та 
Мальтійської служби допомоги України. 

А. ЯРОШЕНКО, координатор ЦПСА м. Щастя. 

 
 

Про це стало відомо на організаційному воркшопі у Києві 
24 червня 2019 року. Проект, у рамках якого існує Центр 
психосоціальної адаптації м. Щастя (ЦПСА Щастя) 
«Психосоціальна підтримка осіб, які постраждали внаслідок 
конфлікту в Україні», продовжено до грудня 2020 року.

Майже 400 мільйонів гривень 
мобілізовано до Зведеного бюджету України 

Старобільським управлінням Головного управління 
ДФС у Луганській області 

За січень-травень 2019 року Старобільським управлінням Го-
ловного управління ДФС у Луганській області мобілізовано до 
Зведеного бюджету України 396,2 млн гривень. Зокрема, платни-
ками податків, які перебувають на обліку в управлінні, сплачено 
до загального фонду Державного бюджету 169,1 млн гривень. Ос-
новними джерелами наповнення Державного бюджету є податок 
на додану вартість, якого сплачено 64,0 млн грн, податок на доходи 
фiзичних осiб – 51,1 млн грн, військовий збір – 13,7 млн грн  та 
інше.

Протягом звітного періоду платниками податків сплачено до 
місцевих бюджетів 227,1 млн грн податків, зборів та платежів. Ос-
новними джерелами наповнення місцевих бюджетів є податок на 
доходи фізичних осіб 153,4 млн грн, єдиний податок 33,5 млн грн 
та плата за землю 16,4 млн гривень.

Старобільське управління 
Головного управління 

ДФС у Луганській області.
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Тут їх не тільки радо 
зустріли співробітники музею, 
а ще підготували для маленьких 
відвідувачів купу різноманітних 
цікавостей. Та про все по поряд-
ку. По-перше, було вирішено по-
казати хлопцям та дівчатам, що 
музей  - це цікаво, це – простір 
для творчості. Тож перші три 
дні, коли учні приходили до му-
зею, на них вже чекали майстер-
класи. Спочатку діти навчили-
ся робити зайчиків та мишок з 
кольорового паперу. Було дуже 
цікаво, а результат сподобався 
всім без винятку. Наступного дня 
добрих симпатичних тваринок 
хлопці та дівчата вже виготовля-

ли з пластиліну. Коли за два дні 
ці премудрості було опановано, 
настав час перейти до більш не-
звичного школярам майстер-кла-
су. Це виявився майстер-клас з 
виготовлення кукли-мотанки – 
зайчик на пальчик. Після копіткої 
праці на пальчику кожної дитини 
красувався маленький симпатич-
ний зайчик. Враження, ніби по-
трапив до лялькового театру, де 
головна роль належить, звичайно, 
зайчикам.

Так, три дні позаду. А що 
ж цікавенького запропонувати 
дітям на завтра? - замислилися 
працівники музею. Креативу та 
фантазії -  їм не позичати. Тож бук-

вально за дві години захід, 
який точно сподобається 
малюкам, був готовий. На 
думку спав музейний квест. 
Назвали його «Таємниця 
старовинних предметів».

І вже наступного дня 4 
команди стали до виконання 
завдань квесту. Зрозуміло, 
що за кожне виконане за-
вдання учасники команд 
отримували винагороду – 
літеру або склад, якщо сло-
во велике, з яких потрібно 
скласти остаточне слово. 
Забігаючи наперед, скаже-
мо, що учням 1-2 класів 
потрібно було зібрати слово 
«музей», учням 3-4 класів – 
слово «експлікація». 

Тож, які завдання були 
запропоновані юним відві-
дувачам музею? Наприклад, 
вони складали пазли з фото-
картин, зроблених в музеї. 
І цікаво, і результативно. Дуже 
сподобалось малечі виконувати 
друге завдання.  Його проводили 
в залі заселення краю. Тут хлоп-
цям та дівчатам потрібно було 
відгадати загадки про старовинні 
предмети побуту – кочережку, 
коромисло, рогач та ін. Надалі 
школярі захопилися ще більше. 
Ще б пак! Завдання  - знайти 
прототипи сучасних побутових 
приладів. Тобто чим користува-
лися наші предки замість звичних 
нам електричного чайнику (само-
вар), ванни (дерев’яне корито), 
шафи-купе (сундук), пральної ма-
шинки (жлукта) та багато іншого. 
Про щось малеча здогадувалась 
швидко, а ось деякі предмети їм 
навіть в голову не могли прий-
ти. Що ж, тут і сміху та гумору 
знайшлося місце,  й, як результат, 
діти отримали нові знання.

Наступним кроком стала 

так звана боротьба із забіякою 
МЕКЛІСФАНТОГОМ, який осе-
лився в залах музею. Щоб його 
перемогти та потоваришувати 
з ним, зробити спокійнішим та 
добрішим, треба з його імені 
скласти якомога більше слів.  
Завдання дітям сподобалось. 
Слова було успішно складе-
но. Меклісфантога приборка-
но. Омріяні літери та склади за 
успішне виконання цього завдан-
ня отримані.

Крокуємо залами музею далі. 
Бо ж завдання ще не закінчені. 
В залах «Дівочі посиденьки» та 
«Майстерня Ксенії Ліхачьової» 
музейники заздалегідь влаштува-
ли невеличкий безлад: розкидали 
пачки від чипсів, порозкладали 
кольорові долоньки, цукерки, 
де-не-де з цікавістю виглядали 
зроблені в техніці орігамі мишки 
та міль… Чи здогадаються діти, 

які предмети зайві, яких 
не повинно бути в музеї?  
Так, звичайно, здогадали-
ся. Знайшли все-все зайве. 
За роботу із задоволенням 
отримали цукерки. А ще 
попросили мишок-орігамі 
взяти на згадку про му-
зей та цікавий квест. А 
для чого ж кольорові до-
лоньки? – запитували 
діти. Виявляється, це таке 
незвичне нагадування 
дітям, що руками в музеї 
торкатися нічого не вар-
то. І згадка ця була дуже 
вчасна. Адже наступним 
етапом хлопців та дівчат 
очікувала екскурсія до 
зали народного костюму 
Новоайдарщини. Нікого 
з дітей вона не залишила 
байдужим. Всі слухали з 
цікавістю, ставили багато 
запитань щодо елементів 

одягу, вишивки та ін. Учні 3-4 
класів дуже добре користува-
лися планшетами, тож багато 
відповідей на свої запитання от-
римали звідти.

Залишали учні музей на 
позитиві, переповнені вражен-
нями. А деякі після цих відвідин 
вже заходили до музею з батька-
ми. Щоб ті теж долучилися до 
історії рідного краю.

Ось так співробітники Ново-
айдарського районного крає-
знавчого музею освоюють 
музейний простір. Основний 
напрям роботи зберігається, але 
змінюється подача матеріалу та 
з’являються нові сучасні форми 
роботи, які роблять музей захо-
пливим світом для кожного меш-
канця та гостя Новоайдару, від 
мала до велика. 

М. ТИХОНОВА.

 

Літо приносить школярам не тільки довгоочікувані 
канікули. Окрім цього, корисний та цікавий відпочинок. 
Відвідуючи пришкільний дитячий табір, учні 1-4 класів ОНЗ                                                 
Новоайдарська школа-гімназія на кілька днів стали бажаними го-
стями в районному краєзнавчому музеї.

Небольшая анкета. Альбина 
живет в Новоайдаре, получила 
степень бакалавра по специ-
альности «Психология» в Лу-
ганском национальном универ-
ситете им. Тараса Шевченко, 
собирается поступать в маги-
стратуру.

С учебой Альбина 
справляется отлично, по-
этому для свободного 
времени нашла хоть и до-
статочно трудоемкое, но 
красивое занятие. А на-
чалось все с того, что не-
много больше года назад 
героиня нашего рассказа 
задумалась над вопросом: 
что же подарить подруге 
на День рождения? Все, 
что только можно, уже 
было подарено… Под-
ружка – любительница 
фруктов, но не дарить же 
ей пакет яблок и бананов? 
И тут Альбине пришла 
идея – оформить фрукты 
в красивый букет. Сказа-
но – сделано. Пара видео-
уроков, фрукты, шпажки, упако-
вочная бумага, всякие красивые 
мелочи, ленточки, бантики и, 
вуаля, оригинальный подарок 
для лучшей подруги готов! При-
чем, что приятно для двух сто-
рон, именинница была просто в 
восторге. Через месяц экспери-
мент рукодельница повторила: 

съедобный букет торжественно 
вручен папе. Эффект – ожидае-
мый: радость и восторг! 

– А потом как-то постепен-
но закрутилось, - рассказывает 
Альбина. – Сначала знакомые 
обращались с просьбой подгото-
вить букет к какому-то знамена-

тельному событию, дате. А по-
том уже и незнакомые. 

И это здорово! Мне нравится 
дарить людям радость. Особен-
ное чувство для меня, когда я 
вижу полные восторга глаза за-
казчика или того, кому предна-
значен вкусный букет. Это всег-
да вдохновляет на дальнейшее 

творчество и развитие.
Как мы уже говорили, про-

цесс создания съедобного буке-
та не такой простой, как может 
показаться на первый взгляд. 
Как признается кудесница, в 
среднем на создание одного съе-
добного шедевра у нее уходит 

3-5 дней. 
– Сначала необходимо 

сделать закупки, а потом 
формировать букет,– гово-
рит мастерица. – Зачастую 
подарок-букет получается 
достаточно тяжелым, не-
которые букеты доходили 
и до 6 килограммов. Зави-
сит, конечно, от продуктов, 
которые составляют букет.  
А это, в свою очередь, зави-
сит от пола, возраста, стиля 
жизни, профессии, род-
ственных связей (дарителя 
и получателя). За этот год 
работы практически 100 % 
попадания в точку – букет 
вызывает восторг. Беспро-
игрышный вариант – это 
букет с фруктами, сладостя-

ми. Есть много примером буке-
тов из орешков, чипсов, колбас.

Особенность такого ориги-
нального подарка – это возмож-
ность его сохранения намного 
дольше в отличие от простых 
цветочных букетов. Букет из 
фруктов не сможет завянуть в 
вазе, а в нужное время его мож-

но использовать по назначению 
– угостить близких или полако-
миться самому различными пло-
дами, из которых создан такой 
аппетитный набор.

Такого рода презент станет 
достойным и красивым укра-
шением любого праздничного 
стола. Плюс ко всему – создание 
такого шедевра поможет реали-
зовать все самые смелые фанта-
зии. Заказчики обычно ссылают-
ся на мои предыдущие работы и 
просят выполнить нечто подоб-
ное. Вот я и стараюсь подарить 
людям такой праздник.

Я воспринимаю эти 
продукты не просто как 
пищу, а как нечто боль-
шее, заряженное энер-
гией и наделенное кра-
сотой. Возможно, это 
и помогает мне вопло-
щать в жизнь креатив-
ные идеи. Поэтому каж-
дый букет получается 
самым-самым: романти-
ческим, незабываемым, 
оригинальным и т. д.

Недавно к съедоб-
ным букетам я добавила 
еще одно хобби – стала 
изготовлять букеты из 
гофрированной бумаги. 
На один букет нужно не 
меньше 5 дней, но ре-
зультат того стоит. Вы-
ходит и вправду очень 

красиво, ярко и празднично.
Альбина – очень творческая 

увлеченная натура. Ее целе-
устремленностью, богатой фан-
тазией, творческими задумками 
можно только восхищаться. Же-
лаем тебе, Альбина, дальней-
шего роста  и развития. У тебя 
для этого есть все предпосылки. 
Креатива и вдохновения – не 
занимать, а, значит, вкусной 
радости новоайдарцам будет              
подарено немало!

М. ТИХОНОВА.

На просторах интернета чего только не встретишь. Пробегая глазами ленту на фейсбуке, обратила внимание на фото очень необычных букетов – из … самых раз-
нообразных продуктов. Выглядит очень эффектно и красиво. Заслуженный «лайк» мастерице и сообщение… Итог – встреча с милой увлеченной девушкой Альбиной        
Ефремовой, которая и является автором этой необычайной красоты.

Общение с Альбиной, которая и внесла моду на съедобные букеты у нас в Новоайдаре,  принесло только положительные эмоции. 
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Пройшли роки, і пролетять 
століття,

Мирна земля скрізь буде 
квітувать.

Їх подвиг – пам’ятати 
будем вічно,

В віках його ми будем 
прославлять.

Г. Жигалко.

Літо. Червневі дні. Сонце і 
небо сине. І дитячий сміх. По-
чувши дитячий сміх, наверта-
ється думка: «Село живе, коли 
сміються діти». А вони сміються 
і весело щебечуть, бо в Олексіїв-
ській школі-гімназії функціонує 
пришкільний мовний літній табір 
«Сонечко».  Начальником табору 
призначена Алла Миколаївна Во-
лошина (учитель початкових кла-
сів), вихователь Ольга Анатоліїв-
на Байдуга (учитель англійської 
мови).

Після відкриття у дітей почав-
ся активний пізнавальний відпо-
чинок. Кожен день відпочинку 
був тематичний: «День винахід-
ника», «День поезії», «День спор-
ту», «День ввічливості», «День 
дружби», «День довкілля», «День 
сміху» та ін. Дуже старанно готу-
валися діти до кожного тематич-
ного дня. І все ж найбільш хви-
люючим був «День патріотичного 
виховання». З усією серйозністю 
підійшли табірники до цього дня, 
вони здійснили подорож «Сторін-
ками солдатського подвигу» (за 
матеріалами засідань читацького 
клубу «Іскра пам’яті»).

У  вступному слові Алла Ми-
колаївна Волошина із величез-
ним хвилюванням повідомила, 
що 22 червня – День скорботи і 
вшанування пам’яті жертв війни 
в Україні. «Саме  22 червня 1941 
року безжалісне криваве слово 
«війна» увірвалося в наше життя і 
забрало до 10 млн українців. Наш 
сьогоднішній захід присвячений 

жертвам і втратам в нашому селі. 
Війна – це вибухи, постріли і 
смерть. 656 олексіївців були при-
звані захищати Вітчизну, повер-
нулося 279, 377 прийшло похо-
ронок. Важко захисникам було на 
фронтах. Кожен день, прожитий в 
горнилі воєнного лихоліття – це 
подвиг! Не легше було жінкам, 
дітям і людям похилого віку, які 
залишились чекати».

На мультимедійній дошці ви-
свічується «1941 рік». Діти пое-
тично разом з Аллою Миколаїв-
ною розповідають про жахливу 
війну і її жахливі наслідки, закли-
кають пам’ятати тих, хто захистив 
світ від фашизму і подарував жит-
тя багатьом поколінням.

Увазі присутніх демонструєть-
ся відеоролик воєнної хроніки. 
Кордон перетинають фашистські 
літаки. Ось вороги крокують по 
нашій землі, несучи смерть і жах. 
Проглянувши реконструкцію на-
паду ворога на нашу землю, діти 
все більше ставали серйозними. 
Слово надається голові ветеран-
ської організації села, члену чи-
тацького клубу «Іскра пам’яті»  
Наталії Іллівні Гетьманцевій, яка 
підкреслила, що ми – нащадки во-
їнів-переможців і повинні завжди 
пам’ятати, якою ціною отримали 
право на майбутнє. Вистояти в 
страшному вирі війни було дуже 
важко, нелегко було піднімати 
рідну землю з руїн. За підрахун-
ками Надзвичайної державної 
комісії, на території України було 
зруйновано 16 тис. промислових 
підприємств, 27 910 колгоспів, 
872 радгоспи, 882 шахти Донеч-
чини, на руїни перетворено 714 
міст і селищ, понад 28 тис. сіл.     
В горнилі війни, за різними дже-
релами, загинуло до 10 млн жи-
телів України. Це жахлива цифра, 
за якою – тисячі сердець, що пе-
рестали битися, сльози матерів, 
які не дочекалися синів, дітей, 

які залишились без батьківської 
любові, знівечене дитинство. Ми 
повинні завжди пам’ятати про це. 

Протягом 10 років члени чи-
тацького клубу «Іскра пам’яті» 
відкривали «Сторінки солдатсько-
го подвигу». Це дуже похвально, 
що кожне ім’я героїв вшановане. 
Урочисто-серйозно діти вимовля-
ють імена воїнів-захисників, які 
врятували світ від фашизму. І за 
кожним іменем – подвиг солдата, 
нашого земляка. І коли Наталія 
Іллівна запитала, чи хтось почув 
знайомі прізвища,  Артем Михай-
люк назвав два прізвища прадідів: 
Тищенко Пилип Васильович і По-
кришка Георгій Якович. Ці два 
воїни були дідусями вчителя анг-
лійської мови О.А. Байдуги.

Наталія Іллівна передала щирі 
вітання і подяку за збереження 
пам’яті від поета – нашого зем-
ляка Миколи Андрійовича Кова-
ля, який високо оцінює роботу 
читацького клубу. На цей захід 
він підготував вірш «Хлоп’ята 
грають у війну». Всі ще глибше 
проникли ся і зрозуміли, як ворог 
знівечив дитинство, бо діти війни 
воювали з народом, усім наближа-
ли салютну ту весну. Для дитин-
ства потрібен мир. Валерія Глад-
ка англійською мовою прочитала 
вірш «Хай завжди буде мир». Про 
дитинство, про мир і про дружбу 
проспівали англійською та укра-
їнською пісню «Дружать діти всіх 
країв». 

Урочисто, з теплом в серцях 
захід добігає кінця. Щира подяка 
організаторам А. М. Волошиній 
та О. А. Байдузі. Звертаючись до 
дітей, можна сказати: «Молодці!».

Хай завжди пам’ятають, якою 
ціною завойовувались мир,         
щасливе дитинство і світле                                               
майбутнє.

Прес-центр 
читацького клубу 

«Іскра Пам’яті». 

Буваючи на засіданнях клубу, я 
бачила дитячі очі, відчувала хви-
лювання, коли юні патріоти роз-
повідали про земляків-учасників 
Другої світової війни. Від імені 
дітей, онуків ветеранів Другої 
світової війни підтримую думку 
Жені Оніпко: «Не дозволимо ніко-
му іскру пам’яті згасити!». 

Звичайно, по-особливому про-
йшло для мене засідання, присвя-
чене моєму батькові - ветерану 
Другої світової війни Петру Ан-
дрійовичу Ковалю. Хоча кожна 
відкрита членами «Іскри пам’яті» 
сторінка солдатського подвигу – 
надзвичайно щира, чуттєва, про-
никлива.

Хочу висловити щиру подяку 
бібліотекарю Наталії Петрівні 
Подройко, голові ветеранської ор-
ганізації села Олексіївка Наталії 
Іллівні Гетьманцевій, заступни-
ку директора Олексіївської шко-
ли-гімназії Тамарі Миколаївні 
Лігус, вчителю Роману Микола-
йовичу Поклонському за пошуко-
ву роботу з увіковічення пам’яті 
ветеранів. Це нелегка справа, але 
вона шляхетна. З вашою допомо-
гою, за вашої участі діти ростуть 

справжніми патріотами рідної 
землі, шанують минуле, пам’ята-
ють героїв-ветеранів, вчаться на 
їх прикладах будувати  гідне май-
бутнє в своїй країні.

Також хочу відзначити за по-
стійну увагу та підтримку ініці-
ативи дітей Олексіївського сіль-
ського голову Тетяну Іванівну 
Стрижобик.

Я впевнена, що діяльність клу-
бу «Іскра пам’яті» поступово пе-
реросте у Вічний вогонь!

Тож я щиро вітаю всіх орга-
нізаторів, керівників, учасників 
та членів клубу «Іскра пам’яті» 
з вагомим ювілеєм! За ці 10 ро-
ків вами зроблено дуже багато. 
Ми вами пишаємося! Бажаю по-
дальшої плідної роботи у пошу-
ку інформації, змістовних засі-
дань, щоб іскра пам’яті, запалена 
вами, ставала все потужнішою 
та сильнішою. Будьте всі здорові                
та щасливі!

З повагою – 
почесний член та друг 

читацького клубу 
«Іскра пам’яті» 

Є. МАЧУЛА. 

 

Нещодавно відзначив свій десятирічний ювілей читацькій 
клуб «Іскра пам’яті». Я ніяк не могла пройти повз цієї події. 
Адже це така важлива та потрібна справа.

Я категорично не погоджуюся з тими, хто говорить, ніби 
підростаюче покоління погано поводиться, не поважає стар-
ших. Наша молодь – прекрасна! Як приклад я наводжу юнаків та 
дівчат з читацького клубу «Іскра пам’яті». Наші батьки, дідусі 
та прадідусі живуть іскрою пам'яті не тільки в наших серцях, а 
й в серцях цих дітей, в пам’яті сучасного покоління.

Недавно на нашей улице Заречной (п. Новоайдар) произошло ра-
достное, особенно для детворы, событие – была установлена детская 
площадка.

За это внимание, заботу о детях и об их интересном досуге мы выра-
жаем искреннюю благодарность народному депутату Украины Ви-
талию Семеновичу Курило, поселковому голове Игорю Викторовичу 
Шопину и его заместителю Артему Николаевичу Духану.

Сейчас на месте, которое выбрали сами жители улицы, красуются 
качели, горка, турники. Теперь досуг маленьких жителей улицы стал 
гораздо приятнее и разнообразнее. Каждый день ватага ребят собирает-
ся на уже полюбившейся игровой площадке.

Благодаря этой заботе наша улица заметно оживилась. Очень прият-
но слышать радостные детские голоса. Раньше наши ребятишки про-
сто бегали по улице. Заняться особо было нечем. Поэтому, конечно, мы 
очень обрадовались новой площадке – это результат работы многих 
людей. 

Главный итог этого проекта – радостные и веселые лица детей, ко-
торые благодарят взрослых простыми искренними словами: «Спасибо 
за площадку!»

Спасибо вам и успехов во всех начинаниях, уважаемые Виталий Се-
менович, Игорь Викторович и Артем Николаевич!

С благодарностью – жители улицы Заречной.
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- Я люблю співати і танцювати; лю-
блю дітей і своїх друзів; люблю куховари-
ти: робити вареники і пельмені, готува-
ти плов і куліш…

Нащо ми приходимо в цей світ? Щоб 
жити цікаво, наповнено, щоб радувати-
ся кожному дню, а не скніти. А що може 
бути приємнішим, ніж дарувати радість 
іншим людям? Я хочу багато зробити в 
цьому житті. І в мене це виходить. Го-
сподь наділив мене комерційною жил-
кою, я з усього можу зробити гроші, але 
не хочу цим користуватися тільки для 
того, щоб набивати власні кишені. Мені 
багато не треба, не треба мільйонів у 
швейцарських банках. Просто радіти 
життю, вітатися і щиро говорити з 
людьми – ось найбільше багатство! Тому 
легко отримую гроші і з легкістю їх від-
даю. Чим більше віддаю – тим більше 
повниться криниця достатку і не міліє. 
Це закон природи, - ділиться думками Во-
лодимир Олексійович.

І справді так. Ось думаю про ті бюве-
ти, яких по області вже встановлено 13. 
Дехто зловтішається: та це ж піар перед 
виборами, підкуп електорату. А чи знають 
ті, хто це говорить, скільки коштує такий 
піар, у скільки обходиться підприємцю 
один бювет? Та він цим не переймаєть-
ся, бо хоче, щоб люди пили якісну чисту 
воду. Чи багато знайдеться тих, хто з та-
кою легкістю розлучався б зі своїми гро-
шима для блага людей?

Або взяти й купити у кожен клуб рай-
ону ноутбук… Може, хтось раніше робив 
такі благодійницькі кроки? Ви знаєте та-
кого політика, депутата? Я не пригадую.

Тому як би не обливали його брудом 
піар-найманці тих, хто присосався до вла-
ди і не хоче з нею розлучатися, істина ось 
у таких відгуках:

- Я переселенець з Луганська і знаю вас 
ще з Ювілейного. Завжди захоплювався 
тим, що ви робите. У свій час носити 
футболку з написом «Володимир Струк» 
для нас було дуже почесно, бо за цим на-
писом стояло прізвище людини порядної, 
яка вміє тримати слово і робити кон-
кретні справи для свого народу, для сели-
ща, для країни.

Подібні слова, які сказав переселенець 
на нещодавній зустрічі у Сватовому, мож-
на почути часто. І це не дивно. Бо колись 
він очолив селище Ювілейне у геть за-
недбаному стані і через кілька років зро-
бив з нього оазис комфорту і достатку.

Сьогодні вся Луганщина перебуває в 
такому стані, як колись Ювілейне.

- Її (Луганщину) треба відбудовувати, 
треба любити. Не кишеню власну люби-
ти, а людей і свою Батьківщину. Я лю-
блю її і зроблю все, щоб мій край процві-
тав. Тоді не буде таких ганебних явищ, 
які з’явилися за цієї влади. «Роттердам 
плюс» – що це таке? Тонна Донбаського 
вугілля, яке регулярно йде з зони військо-
вих дій в Україну, коштує 1 тисячу гри-
вень, а його купують за 5 тисяч гривень, 
ніби привезли з-за моря. Рентабельним 
вважається підприємство, коли прибу-
ток складає 30 відсотків, а ви накручу-
єте собі 400 відсотків прибутку! Що ви 
робите, панове, нащо грабуєте свій на-
род і країну?

Піднімаєте ціни на електроенергію, 
воду, заганяючи людей у все більші злидні!

На реверсі газу (нібито!) теж накру-
чуєте шалені прибутки, здираючи остан-
ню шкуру з людей!

Ось ми й хочемо йти в політику, щоб 
усе це ліквідувати.

Адже нинішні депутати 5 років нічого 
для людей не робили, вони просунулися в 
парламент, щоб вирішувати свої особи-
сті корисні інтереси. А сьогодні міняють 
партії, забарвлення і знову йдуть на ви-
бори. З чим ви йдете, що ви зробили для 
країни, для людей? Коли ліхтар коштує 
300 доларів – ви їх встановлюєте по 2 
тисячі доларів. Коли квартира коштує 
7-10 тисяч доларів, ви купуєте житло 
переселенцям по вартості заморської віл-
ли. Ви грабуєте країну, в якій я живу; ви 
грабуєте мене особисто, бо я наповнюю 
державний бюджет, разом з такими ж 

виробниками, підприємцями, представ-
никами бізнесу, а ви залазите в держав-
ну кишеню і тринькаєте наші гроші. Ми 
обов’язково проведемо аудит фінансової 
діяльності в регіоні, і зловживання вам з 
рук не зійдуть!

Він такий різний: обов’язковий і ді-
ловий, емоційний і артистичний, імпуль-
сивний і сентиментальний. Він любить 
життя! Але в критичний момент, не за-
думуючись, кинеться у бій, ризикуючи        
найдорожчим.

В його долі було чимало яскравих 
миттєвостей, що могли стати цікавим сю-
жетом для трилера. Є історія і про те, як 
врятував людей на пожежі. 

Нам вдалося зв’язатися з учасниками 
тієї трагедії. Любов Миколаївна Ульянова 
проживає у Луганську. Згадуючи ту чор-
ну жовтневу ніч 1995 року, і сьогодні не 
може стримати хвилювання і сліз.

- Я жила з двома синами (меншому – 
10 років) у новобудові кварталу Південно-
го. Вночі трапилося коротке замикання 
електропроводки. Прокинулася від заду-
хи. Вибігла в коридор, а там уже горів 
піноплен на стінах, лінолеум на підлозі, 
речі, одяг, вогонь перекинувся на вхідні 
двері.

Розбудила дітей, виштовхала їх на 
балкон. Сама ж у розпачі металася по 
квартирі, прилипаючи ногами до розплав-
леного лінолеуму. Викликати пожежну 
службу не змогла: не працював телефон 
(сотового тоді ще не було). Вибігти з 
квартири через палаючий коридор було 
нереально. Тому діти кричали на балконі, 
намагаючись розбудити сусідів. Та во-
гонь уже діставав і до балкону. Вихід був 
один – стрибати з 7-го поверху. 

І тут трапилось диво…
Нашим сусідом по площадці був Воло-

димир Олексійович Струк з сім’єю. Ось 
він і почув крики дітей. Відразу зорієнту-
вавшись, викликав пожежників і «швидку 
допомогу». А потім, вибивши голими ру-
ками двері, накинувши на себе мокре про-
стирадло, ступив у вогонь і дим. Він тоді 
отримав сильні опіки, але дітей виніс. 
Я не можу висловити словами міру моєї 
вдячності за врятованих синів. І скільки б 
не минало часу, не перестаю захоплюва-
тися вчинком цієї людини!

Він допоміг і матеріально, адже в 

квартирі згоріло все.
Пізніше мені довелося працювати з 

Володимиром Олексійовичем, і я узнала 
його ближче. Хочу сказати, що за все своє 
життя не зустрічала більш благородної 
і порядної людини. Неодноразово потім 
ставала свідком того, як він, уже будучи 
керівником, подавав руку допомоги всім, 
хто її потребував, витягував з будь-якого 
болота, боровся за кожну людину. Такий 
він у повсякденному житті.

А в свята влаштовував для людей 
справжні видовища: запрошував відо-
мих артистів для концертів, готував для      
всієї громади то куліш, то млинці з чаєм, 
з власної кишені вручав «конверти» вете-
ранам. У будні він – людина-діло, а в уро-
чисті дні – людина-свято: сам любить все 
яскраве, хвилююче, і для оточуючих ство-
рює таку ж атмосферу.

Як часто наші депутати обіцяють 
нам молочні ріки і кисільні береги. Та                
насправді все це роблять вони для себе, а 
не для інших. Володимир Олексійович не 
обіцяє – він створює. Як створив рай у 
Ювілейному, уквітчавши його трояндами, 
збудувавши бювети питної води, відбуду-
вавши інфраструктуру селища. Люди його 
обожнюють, чекають і сьогодні, коли по-
вернеться. Але зрозуміло, що він сьогодні 
повинен бути там, де більш потрібен. 
Хай він допоможе всій Україні піднятися з        
колін, хай допоможе навести в ній лад.

Ось такі слова довелось почути від 
Любові Миколаївни Ульянової, до речі, – 
колишнього працівника Луганської обл-   
держадміністрації.

Тодішній заступник начальника Управ-
ління пожежної охорони Луганської облас-
ті Ігор Вікторович Савельєв теж пам’ятає 
історію з порятунком людей, за яку Воло-
димира Струка було удостоєно відзнаки. 
Та отримувати він її не став, бо подвигом 
це не вважав: хіба міг справжній чоловік 
діяти інакше?

…Справжній чоловік. Такий він у 
всьому. За це його люблять люди, за це 
його бояться чиновники, політики. Бо з 
тим, хто не роздумуючи кидається у во-
гонь, щоб врятувати чиєсь життя, важ-
ко «домовитись», піти на зговір. Такі 
не вміють брехати і грабувати народ.                                                                     
Такі не торгують совістю. 

ГАННА ПАЛАМАРЮК.

 
 

Про бізнесмена, мецената і благодійника Володимира Олексійовича Струка 
написано багато. Але щоразу відкриваються нові грані його особистості, про 
які хочеться розповісти. Щоб ще раз переконати себе і інших у тому, що до-
бро існує; що людська порядність залишається в ціні; що справжні чоловіки 
– реальні і живуть серед нас, а не тільки в романтичних сюжетах.

Він настільки багатогранна і діяльна особистість, що його справ ви-
стачило б іншим не на одне життя. Він так любить цей світ і людей, що 
хоче встигнути скрізь, побувати у різних ролях, освоїти різні професії. І це 
йому вдається. Бог наділив його багатьма талантами: він вміє осідлати 
коня і з шиком промчатися на байку; сісти за руль асфальтового катка під 
час ремонту доріг і вийти на сцену з піснею; стати за перукарське крісло                                         
і вдягнути халат кухара.

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» 
в Щастинський РЕМ потрібні

електромонтер з експлуатації 
розподільних 

мереж,
контролери енерГонаГлЯду

РОБОТА в смт. Новоайдар та м. Щастя ДЛЯ ОСІБ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ  (II, III групи), які не мають проти-
показань для виконання робіт, пов’язаних з тривалою 
ходьбою і перебуванням на відкритих майданчиках при 
підвищених і знижених температурах, без досвіду робо-
ти, середня освіта. Можливий неповний робочий день.

Адреса: смт. Новоайдар, пров. Сінний, 10,             
тел. 9-45-35.

З метою вдосконалення електронних сервісів та поси-
лення комунікацій з клієнтами служби зайнятості, почи-
наючи з лютого 2018 року на веб–сайті  Єдине соціальне 
середовище зайнятості www.dcz.gov.ua впроваджено в 
роботу електронні кабінети для шукачів роботи та робо-
тодавців. 

Станом на 1 червня 2019 року електронні кабінети 
зареєстрували 285,7 тис. користувачів (137,7 тис. робо-
тодавців і 147,9 тис. шукачів роботи). Щодня на вебсайті 
Державної служби зайнятості доступно для пошуку і пе-
регляду біля 400 тисяч резюме і 80 тисяч вакансій. 

За допомогою Електронного кабінету шукача роботи 
особі надано можливість створювати резюме (у 2019 році 
створено 2,5 тис. резюме), перейти на Платформу проф- 
орієнтації та розвитку кар’єри, пройти профорієнтаційне 
тестування та отримати результати проходження тестів. 

Головною перевагою ЕКШ є розширений доступ до 
послуг служби зайнятості і персональної картки безро-
бітного. Так, 124,2 тис. громадян вже отримали мож-
ливість відслідковувати свої персональні дані та іншу 
інформацію, що використовується для пошуку роботи, 
відомості про відвідування центру зайнятості і отримані 
послуги, заплановані до відвідування групові та масові 
заходи (з можливістю запису на обраний захід), відомості 
про нараховану та виплачену допомогу по безробіттю, 
пропозиції профнавчання із зазначенням інформації про 
групи, що потребують укомплектування. 

За допомогою  Електронного кабінету роботодавця за-
безпечується можливість реєстрації вакансій, здійснення 
добору працівників і перегляду резюме, участь в опиту-
ваннях, відслідковування реєстраційних даних підприєм-
ства. 75,2 тисяч роботодавців вже отримали можливість 
онлайн створення і подання звіту за формою 3-ПН, від-
слідковування видачі направлень і працевлаштування на 
заявлену вакансію, стану укомплектування заявлених ва-
кансій тощо. 

У 2019 році через ЕКР до служби зайнятості пода-
но 31,1 тис. вакансій за формою 3-ПН; безпосередньо 
на сайті роботодавцями заявлено 2,8 тис. пропозицій          
роботи. 

Враховуючи функціональні можливості Електронних 
кабінетів шукачів роботи і роботодавців, служба зайня-
тості допомагає своїм клієнтам спростити взаємодію, в 
першу чергу для реєстрації вакансій та оперативного під-
бору персоналу.

У поточному та наступних роках передбачено про-
довження удосконалення вебсайту в частині функціо-
нальних можливостей електронних кабінетів, підтрим-
ки процедур обслуговування шукачів роботи, подання 
роботодавцями передбачених законодавством звітів та 
інформацій засобами електронного цифрового підпису, 
та запровадження необхідних технічних складових щодо 
обробки і зберігання електронних звітів. 

Робота з надання соціальних послуг через електро-
нні сервіси і надалі буде спрямована на їхню оптимі-
зацію, вдосконалення форм зворотного зв’язку та за-
безпечення високого рівня обслуговування клієнтів                                       
служби зайнятості. 

 
 

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
 

ЗАКАЗЫВАЙТЕ СО СКИДКОЙ работы + материалы. 
РЕМОНТЫ домов,  квартир. Перепланировки, отопле-
ние, водопровод, канализация. СТРОИТЕЛЬСТВО: 
дома, пристройки, павильоны, гаражи, навесы, бесед-
ки, бани, заборы. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОД 
КЛЮЧ. Мансардные крыши. УТЕПЛЕНИЕ, облицов-
ка домов,  квартир. 068-69-027-40, 050-18-12-462.
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ДОМ, 8000 долларов,                                             
066-01-01-363.

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

ДОМ, 066-052-77-07.
ДОМ, ул. Центральная, 246. 6000 

долларов, 095-008-46-17.
СРОЧНО ДОМ в пгт. Новоайдар, 

ул. Коваленко, 4, газ, вода, огород 8 со-
ток. Цена договорная. 095-008-46-17, 
050-845-29-85.

ДОМ в пгт. Новоайдар: газ, вода, 
канализация, гараж, хозпостройки.             
050-56-51-965.

ДОМ без отделочных работ или под 
разборку, 050-939-75-25.

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

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

двухкомнатную КВАРТИРУ.       
095-401-31-06.

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

трёхкомнатную КВАРТИРУ.        
066-824-49-52.

ЩЕНКИ немецкой овчарки от хо-
роших производителей, ОВЦЫ ро-
мановской породы, 095-116-30-46,      
099-052-52-44.

молодую КОРОВУ на молоко,    
050-81-40-489.

ТЁЛОЧЕК (1 месяц и 1 год).        
050-15-88-905.

МОТОБЛОК «Беларусь» МТЗ-0,5 
с прицепом, косилкой и навесным обо-
рудованием, 099-03-431-59.

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

МОТОБЛОК и ПРИЦЕП к нему, 
050-102-79-38.

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, Кремен-
ную, Краматорск.

Перевозки осуществляются ми-
кроавтобусом, 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./сутки с человека.

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

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

Предприятию «Айдар-Ми-
лам» требуются ГРУЗЧИКИ,                  
050-47-72-330.

Самую любимую, дорогую, неза-
менимую мамочку, бабушку, пра-

бабушку, тёщу МЕТЁЛКИНУ 
Людмилу Григорьевну поздрав-
ляем с Днём рожденья!

С Днём рожденья, милая 
мама! Пусть цветут для тебя 
все цветы, пусть сбываются 
многогранно все надежды твои 

и мечты. Ты как солнышко нами 
любима, ты как тёплое море до-

бра. Будь же всеми Богами хранима, 
ангелочками окружена!

Дочери, внучечки, правнук, зятья.

Дорогую куму, сестру БУРЬЯК 
Светлану Павловну поздравляем 

с юбилеем! 
Ты сегодня как богиня: и кра-

сива, и мудра, и для грусти нет 
причины – ты всё так же моло-
да! Близкие, родные рядом, что 
ещё для счастья надо? Дети, 
внуки и друзья - поздравляют 

все тебя! Пожелать хотим тебе 
быть всегда на высоте. Счастья, ра-

дости, удачи, стала ты на год богаче!
   Гречишкины, Бахмутские.

24 июня – 55 лет Светлане     
Павловне БУРЬЯК!

Любимая сестренка, с юби-
леем хотим тебя поздравить в 
этот день. Мы с каждым годом 
жизни становимся мудрее, се-
рьёзнее, добрее, но сердцем 
молодеем. Мы искренних дру-
зей тебе желаем, любви огром-

ной, сладкой, словно мёд. Ты 
лучшая сестра — мы точно знаем!                                       

И пусть тебе всегда во всём везёт!
  Семьи Гончаровых, Карташовых.

24 червня відсвяткувала свій 
ювілей наша колега БУР’ЯК 

Світлана Павлівна. Колектив 
Новоайдарського районного 
Будинку культури вітає Вас з 
ювілеєм та бажає всього най-
кращого!

Хай ладиться скрізь: на 
роботі й в родині, щоб радісний 

настрій у серці не гас. Все світле 
і гарне, що треба людині, нехай 

неодмінно приходить до Вас. Хай 
щастя наповнить і ллється рікою, хай 

горе обходить завжди стороною, хай доля 
дарує Вам довгі літа, а в серці завжди хай живе доброта.

З повагою - колектив Новоайдарського 
районного Будинку культури.

Дорогого папу, дедушку МАРКЕЛОВА Павла               
Тимофеевича поздравлем с юбилеем!

У Вас сегодня радость через грусть, но лет своих скры-
вать не надо. И годы не страшат Вас пусть - они богатство 
Ваше и награда. И не беда, что волос поседел - душа, как 
прежде, молода осталась! А 80 - не осень, не предел, а 
мудрость Ваша, но не старость.

Целуем и обнимаем, 
ваши дети и внуки.

Дорогого любимого мужа, папу, дедушку Леонида 
Васильевича АНТОНОВА поздравляем с юбилеем! 

Ты – наша поддержка, опора и сила, ты – главный муж-
чина в семье! Тебя поздравляем, наш самый любимый, 
желаем везенья в судьбе! Мы любим тебя и всегда ува-
жаем за мужество, строгость и честь, за чуткое сердце, 
широкую душу, и просто за то, что ты есть! Пускай чудеса 
происходят в судьбе, пусть мимо проходят невзгоды, здо-
ровья, удачи желаем тебе и счастья на долгие годы!

С любовью - родные.

Завод купит МЁД, ВОСК ПОСТОЯННО, 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. 

27 июня – полгода 
светлой памяти 
ДЕМЕНТЬЕВА

 Владимира Алексеевича 
(30.01.1949 – 27.12.2018).

 Всю свою и трудовую, и твор-
ческую биографию он посвятил 
музыке. Его доброе сердце и ши-
рокая душа были распахнуты для 
всех. Мы всегда будем вспоминать 
его с чувством светлой грусти… 
    Без тебя мы жить не научи-
лись… Ты так хотел быть с нами, 
но, увы… Часы твои останови-

лись… Ты был примером нам всегда как человек с душою чистой, и 
память о тебе жива в сердцах и душах твоих близких.

Семьи Худолей.

Полгода светлой памяти 
ДЕМЕНТЬЕВА Владимира Алексеевича.

      Не правда, друг не умирает,  он просто рядом быть переста-
ет,  он в небе легкой тучкой тает  и благодатный дождь на землю 
льет...  Он светом нам в окно струится,  спасая от нагрянувших 
невзгод,  и лунными ночами снится, а, значит, где-то все-таки жи-
вет...  Он в память нам надеждой прорастает и забывать о добром 
не дает...   НЕПРАВДА, ДРУГ НЕ УМИРАЕТ, ОН ПРОСТО РЯДОМ                                     
БЫТЬ ПЕРЕСТАЕТ!
Коллеги, друзья, работники культуры Новоайдарского района.

1 июля - год светлой памяти 
БЕЛАШОВА 

Сергея Михайловича
(28.02.1972 - 01.07.2018).

  Не передать, как сердцу больно, 
и нужных слов не подобрать. Умел 
дружить ты так достойно, умел 
печаль легко прогнать. Умел на-
дёжным быть и верным, и жизнь 
неистово любил. За что же небо 
стало гневным, и почему твой час 
пробил? 
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, внук, зять, тёща.
Семья Сметана, семья Заможских. 

Педагогический коллектив и техперсонал Гречишкинской школы   
выражает искренние соболезнования семье Кишкиновых в связи с 
невосполнимой утратой – смертью жены и матери КИШКИНОВОЙ 
Любови Анатольевны.

Загальношкільний батьківський комітет Гречишкінської ЗОШ 
висловлює співчуття родині Кішкінових у зв’язку з передчасною  
смертю дружини та матері КІШКІНОВОЇ Любові Анатоліївни.
 
Класний керівник, учні 9 класу Гречишкінської ЗОШ та їхні батьки 

висловлюють найщиріші співчуття Ользі Кішкіновій у зв’язку з тяж-
кою втратою – смертю матері КІШКІНОВОЇ Любові Анатоліївни.

Сумуємо і щиро співчуваємо КОНОПЛЬОВІЙ Олені Олексіївні з 
приводу смерті чоловіка.

Сім’я Гетьманцевих. 

ПОМНИМ . . .

Бурим СКВАЖИНЫ. Диаметр 
63-125. 095-678-06-28.

считать недействительным
ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИЙ ДОКУМЕНТ на ім’я                                                      

С. В. ІСАЄНКА вважати недійсним.
Утерянный АТТЕСТАТ АН № 29608052 об окончании Трёхизбен-

ской ООШ в 2006 г. на имя САМОРЯДОВА Максима Анатольевича 
считать недействительным.
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1 липня, понеділок
День архітектури України

4 липня, четвер
День Національної поліції України

6 липня, субота
Всесвітній день поцілунку

6 липня, субота
Міжнародний день кооперативів

7 липня, неділя
День Військ Протиповітряної  
оборони України

7 липня, неділя
День Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України

8 липня, понеділок
День родини

11 липня, четвер
Всесвітній день народонаселення

11 липня, четвер
Всесвітній день шоколаду

14 липня, неділя
День рибалки

15 липня, понеділок
Всесвітній день навичок молоді

15 липня, понеділок
День українських миротворців

16 липня, вівторок
День бухгалтера України

20 липня, субота
День шахів в Україні

21 липня, неділя
День металурга

25 липня, четвер
День зубного техніка

28 липня, неділя
День працівників торгівлі

28 липня, неділя
День хрещення Київської Русі – 
України

29 липня, понеділок
День Сил спеціальних операцій 
Збройних Сил України

30 липня, вівторок
Міжнародний день дружби

Народні прикмети
1 ЛИПНЯ - ІПАТА. Якщо на Іпата на ріг 

місяця можна повісити цеберку - два тиж-
ні буде суха погода, якщо цеберка падає - на 
дощ.

3 ЛИПНЯ - МЕФОДІЯ. Якщо на Мефодія 
йде дощ, то він може йти з перервами сорок 
днів.

7 ЛИПНЯ. КУПАЙЛО, ІВАНА КУПАЛА. 
Коли 7 липня гроза, то горіхи будуть пусті і 
буде їх мало, а якщо погода хороша, - на них 
буде врожай.

Як на Івана Купайла дощ, то буде багато го-
ріхів-мокляків.

Купальська ніч зоряна - вродять гриби.
Велика роса на Івана - буде врожай огірків 

та горіхів.
8 ЛИПНЯ - ПЕТРА І ФЕВРОНІЇ. Петро 

і Февронія – княжське подружжя, що слави-
лося своїм милосердям. Вони померли в один 
день і час. Вважається, що з цього дня можна 
очікувати ще сорок спекотних днів.

9 ЛИПНЯ - ТИХВИНСЬКОЇ БОЖОЇ МА-
ТЕРІ. Наші пращури помітили, що у цей день 
достигають ягоди. Також вони слідкували за 
травою: якщо зранку вона суха – вночі йтиме 
дощ.

10 ЛИПНЯ - СІНОГНІЙ, САМСОНА. 
Якщо йтиме дощ, то буде негода сім тижнів - 
аж до бабиного літа.

11 ЛИПНЯ. Якщо зозуля перестала кувати 
- зима прийде рано. Вечірній ліс тепліший за 
поле - на дощ.

12 ЛИПНЯ. ПЕТРА І ПАВЛА. Як іде на 
Петра дощ, то буде гнити картопля. Якщо на 
Петра один дощ - врожай непоганий, два - до-
брий, а три - багатий. Як на Петрів день спека, 
то на Різдво мороз. Коли на Петра сльота, то 
буде в літі багато болота.

13 ЛИПНЯ - ПОЛУПЕТРА, АБО                 
ПЕТРОВОГО БАТЬКА. Деякі селяни вважа-
ли, що назва ця на честь Петрового батька, 
інші — лише самого Петра, а дехто пов’язу-
вав з тим, що свято наполовину менше. Що б 
там було, але на Полупетра вшановували та-
кож пастухів і тварин. Деінде навіть не доїли 
корів. Зранку варили борщ у трьох горщиках, 
оскільки Петро тричі відмовлявсь од Христа. 
У цей день пастухи мали змогу відпочити — 
не відпасували тварин, а тому казали: «На По-
лупетра щаслива дітвора». 

14 ЛИПНЯ - КУЗЬМИ І ДЕМ’ЯНА. 
«Кузьма і Дем’ян згубили жупан» — початок 
літньої спеки, адже за старим календарем це 
полудень літа.

15 ЛИПНЯ - ФОТІЯ. Якщо з’явилися жов-
ті листочки на деревах - на ранню осінь і зиму.

16 ЛИПНЯ - МАКІВ ДЕНЬ. Маків день 
вважається нещасливим. Наші предки в цей 
день намагалися не розпочинати нових справ 
та були обережними.

17 ЛИПНЯ - АНДРІЯ, МАРФИ. У цей 
день дивляться, як поводиться місяць. Якщо 
його видно при сході, а ще здається, що він 
ніби перебігає з місце на місце та міняє колір, 
буде хороший врожай. Також вважають, що 
цей день визначає погоду на 11 серпня: «Який 
Андрій - такий і Калинник (11 серпня)».

18 ЛИПНЯ - КИРИЛА. Якщо місяць 
яскравий, то на щедрий врожай.

19 ЛИПНЯ - ЄРЕМІЯ, СИСОЯ. Сьогодні 
корисно ходити босоніж. «На липневого Єре-

мія всі господарі вже відсіялися, а до жнив 
приступати ще рано». «Всякий Веремій про 
себе розумій: коли сіяти, коли жати, коли в 
скирти прибирати».

20 ЛИПНЯ - ФРОСИНИ. Переважно до-
щовий день, який започатковує негоду.

21 ЛИПНЯ - ПРОКОПА. Якщо цей день 
дощовий, то хліб у копах може прорости.

У цей день наші пращури робили перші за-
жинки. Якщо чорниці у лісі достиглі - то до-
стигло і жито, багатий буде врожай.

22 ЛИПНЯ - ПАНКРАТА, КИРИЛА. Цьо-
го дня можна збирати перший врожай огірків. 
Якщо сьогодні ластівки літають низько - до 
дощу.

23 ЛИПНЯ - АНТОНІЯ. Якщо гримить і 
блискає, то десь у полі копи горять.

24 ЛИПНЯ - ОЛЬГИ. Почуєш глухий грім 
– на дощ, грім з гулом – до зливи.

25 ЛИПНЯ - ПРОКЛА. На Прокла - великі 
роси. На Прокла все від роси намокло. Ця роса 
корисна для лікування зурочень, пристріту. На 
Прокла сильні вранішні роси - на хорошу погоду. 
На Прокла над лісом туман - на дощ. На Прокла 
нема нічної роси - до негоди. 

26 ЛИПНЯ - ГАВРИЇЛА АРХАНГЕЛА. 
Якщо сильна злива з грозою, то на дощову осінь.

27 ЛИПНЯ - АКІЛИ. Якщо у цей день буде 
йти дощ, то він литиме ще сім днів або сім тиж-
нів. Також наші пращури помітили, що у цей 
день капуста згортається у качани.

28 ЛИПНЯ - ВОЛОДИМИРА. Знахарі ка-
жуть, що у цей день потрібно встигнути зібрати 
усі цілющі трави.

29 ЛИПНЯ - ВАЛЕНТИНИ. Цей день вважа-
ється святом «іменного снопа».

30 ЛИПНЯ - МАРИНИ. Наші пращури віри-
ли, що люди, які народилися у цей день, мають 
владу над блискавками. «Суха блискавка калит 
хліб в цвіту, наводить ржу на траву».

31 ЛИПНЯ - ІВАНА БАГАТОСТРАДАЛЬ-
НИКА. Цього дня жінки, котрих полишили чо-
ловіки, наймали в церкві Божу службу, бо вірили 
в те, що після цього вони повернуться назад і 
будуть вельми вірними у подружньому житті.

Цього місяця магнітні бурі фіксуватимуться всього три рази. Дні 
рівномірно розподілені протягом місяця. 

З трьох дат, на які припадає обурення магнітного поля Землі, 
викликане сонячною активністю, найнебезпечнішим для здоров’я 
буде те, що припадає на середину місяця. Усього вчені називають                
4 небезпечні дні в липні: 7, 14-15, 28 і 29.

В начале июля мы много внимания уделим родственникам и все-
му тому, что потенциально способно сделать нашу жизнь богаче в ма-
териальном и духовном плане. В середине месяца многим предстоит 
затеять переделки в доме, причем основательные и капитальные,                
с полной сменой дизайна интерьера и с воплощением в реальность 
каких-то давних задумок. В конце июля нам захочется от всего, что с 
нами происходит, получать истинное удовольствие, а потому мы по-
зволим себе то, в чем долго отказывали, изменим если и не какие-то 
не устраивающие нас обстоятельства, то, по крайней мере, отношение 
к ним, и станем больше ценить простые человеческие радости, что, 
впрочем, не помешает нам стремиться к неге, роскоши и каким-то                                                                                  
сибаритским развлечениям.

Благоприятные дни: 1, с 3 по 8, с 10 по 16, с 18 по 24, с 26 по 31.
Неблагоприятные дни: 2, 9, 17, 25.

 


