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Безпека – поняття, без гарантування якого останні роки не відбувається жоден процес на Луганщині. І зрозуміло, що напередодні таких серйозних подій,
як вибори та відкриття нових КПВВ, це питання обговорюється все частіше. Безпека особиста та громадська, а разом з ними – відповідальність – теми, які
піднімались під час зустрічей голови Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая з представниками місії ОБСЄ, педколективами області та журналістами.
Політиці у школі не місце
Отже, 5 вересня в Україні
стартувала виборча кампанія.
Менше, ніж за півтора місяця, ми
обиратимемо мерів, голів ОТГ
та депутатів місцевих рад. Увесь
цей час будь-які дії, що стосуються виборчого процесу, повинні
відбуватися за відповідним законодавством. На порушення обіцяють жорстко реагувати
правоохоронці, про що нещодавно заявив міністр внутрішніх
справ Арсен Аваков.
Але, на жаль, порушення
вже фіксуються, в тому числі,
на Луганщині. І якщо роздаванням цукру в нас вже нікого не
здивуєш, то інший випадок наробив багато галасу. Так, минулого тижня з сейфа директорки
однієї зі шкіл у Біловодському
районі правоохоронці вилучили
наповнений грошима конверт із
символікою партії «Наш край».
Загалом лише з 5 по 10 вересня Нацполіція на Луганщині
відкрила чотири кримінальні
провадження, що стосуються
порушень виборчого законодавства, серед них – і за ст. 160 ККУ
(підкуп виборців).
З цього приводу голова
ЛОДА Сергій Гайдай провів у
Сєвєродонецьку робочу нараду
з керівниками відділів освіти,
професійно-технічних закладів
та навчальних закладів обласної
комунальної власності.
Звертаючись до педагогів, губернатор наголосив, що саме він
є ініціатором зустрічі. Очільник
області вважає своїм обов’язком
попередити педагогів про неухильне дотримання норм чинного виборчого законодавства.
– Я мав розмову з правоохоронними структурами – Нацполіцією, прокуратурою, командуванням ЗСУ та з Президентом.
У всіх чітка позиція: жорстко і
миттєво реагувати на такі дії. Це

стосується не тільки людей, які
будуть пропонувати гроші, але й
тих, хто їх буде брати. Тому що
ми інакше країну не змінимо! –
заявив Сергій Гайдай, додавши,
що у нього особисто також дуже
принципове ставлення щодо
маніпуляцій і підкупу на виборах. Він особливо підкреслив, що
у школах взагалі не повинно бути
місця політиці:
– Завдання дітей – спокійно
вчитися, а батьки роблять свій
вибір. До вас величезне прохання, приберіть, будь ласка,
політику зі шкіл взагалі, по всіх
ваших територіях.
Промову Сергій Гайдай резюмував думкою про те, що
дорослі повинні показувати гарний приклад підростаючому
поколінню, адже це потрібно для
нормального розвитку регіону:
– Наші діти нас з вами
замінять. Дай Боже, щоб це прийшли люди розумні, навчені, з
палаючими очима, а ми, у свою
чергу, своїм прикладом покажемо, що ми почали змінювати Луганщину на краще, а вони потім
будуть це продовжувати.
ВЦА
як
демонстрація
ефективності
Нашим читачам вже відомо,
що вибори 25 жовтня пройдуть
не по всій території області.
Окрім окупованих районів, ЦВК
також скасувала голосування у
восьми громадах, наближених до
лінії зіткнення.
Проведення виборів там вважають небезпечними командування ООС, СБУ та ГУНП. В
цей список потрапили найбільші
міста підконтрольної території –
Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
Тут поки що керуватимуть
військово-цивільні адміністрації.
Як довго? На це питання Сергій
Гайдай відповів учасникам шостого «Донбас Медіа Форуму», який цього року відбувся

Зустріч із заступником голови СММ ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном
в он-лайн форматі.
– Ми узяли на себе колосальну відповідальність, нам ні на
кого буде вказувати пальцем,
але за період роботи військовоцивільних адміністрацій ми продемонструємо, як можна ефективно управляти територіями.
До яких би спекуляцій не вдавалися політичні популісти, як
тільки отримаємо висновки від
СБУ та командування ООС щодо
можливості проведення виборів,
вони будуть призначені, – заявив
очільник області під час дискусії
«Влада та журналісти: діалог
через порозуміння».
Окрім складної безпекової
ситуації, серед підстав, через які
в деяких громадах Луганщини
скасовані вибори, Сергій Гайдай
зазначив бездіяльність місцевих
органів влади.
– Були тисячі звернень щодо
введення ВЦА. Адже Лисичанськ сьогодні схожий на
Прип’ять. Не стільки війна завдала шкоди місту, скільки
чвари місцевих «царьків». У
Сєвєродонецьку мер вісім разів
поновлювався на посаді. Чи будуть вони «проти», якщо голова ВЦА усе бере під контроль?

Безумовно – так! – зазначив він.
Учасники дискусії порушили й питання ефективних
інструментів комунікації між
владою та громадськістю, а також підтримки місцевої преси. Очільник області повідомив,
що найбільш оперативним
інструментом для спілкування
він вважає Фейсбук, особисто веде власну сторінку та
спілкується у Месенджері з дописувачами. А також додав, що
в області реалізується «Програма інформаційної реінтеграції
та розвитку інформаційної сфери на 2020-2023 роки», в рамках
якої укладені угоди з газетами та
місцевим телебаченням.
Нові КПВВ на підході
Поки війна триває, одним із
способів убезпечити жителів
прифронтових населених пунктів є розведення військ. Минулого року на Луганщині розведення відбулось в районі Станиці
Луганської та Золотого.
На зустрічі з заступником
голови СММ ОБСЄ в Україні
Марком Етерінгтоном голова
Луганської обласної державної
адміністрації Сергій Гайдай акцентував, що після розведення сил і засобів, яке провели
на цих двох ділянках, там не

фіксується активних обстрілів.
На часі – визначення перспективних ділянок розведення
військ у рамках підготовки до
відкриття контрольних пунктів
в’їзду-виїзду в Золотому та
Щасті. Це стало головною темою
обговорення на зустрічі.
– Відкриття у області нових
КПВВ стане гарантією безпеки
на певній ділянці лінії розмежування. Ми готові виконати свої
зобов’язання щодо відкриття нових КПВВ наприкінці жовтня –
початку листопада, – наголосив
Сергій Гайдай.
Він повідомив про деякі
підготовчі
інфраструктурні
проєкти на території майбутніх
пунктів пропуску.
Відповідаючи на питання
Марка Етерінгтона щодо пересторог під час відкриття нових
КПВВ, Сергій Гайдай наголосив,
що єдине його бажання – це мир:
– І ми зробимо все можливе
для того, щоб він якнайшвидше
запанував на Луганщині.
Наприкінці зустрічі сторони
прийшли до думки, що зрушення у переговорному процесі та
взаємні поступки є добрим знаком у деескалації бойових дій на
Луганщині.
Г. СИМОНОВА.

Тим часом

Он-лайн дискусія про вибори та безпеку на «Донбас Медіа Форумі»

У листопаді планується відкрити сервісний центр на
КПВВ у Щасті. Роботи по його спорудженню розпочнуться
найближчим часом, повідомляє Міністерство з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Проєкт вартістю 9,1 млн грн реалізується за кошти
інвестора – компанії «ОСТО-ГРУП».
У сервісному центрі діятимуть ЦНАП, поштове відділення,
обладнані кімнати відпочинку, кафетерій, вбиральні, магазин.
Передбачені також кімната матері і дитини, медпункт,
аптека, відділення банку. Ще там працюватиме Wi-Fi,
системи кондиціонування тощо.
Сервісні центри будуть побудовані зі збірних модульних
конструкцій. Всього у Донецькій та Луганській областях їх
буде сім – на шести існуючих КПВВ та новому – у Щасті.
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«В 2020 році ми збудуємо на Луганщині якісні та безпечні дороги. Посилимо габаритно-ваговий контроль, а також приділимо максимальну увагу під час
визначення підрядників». Це – обіцянка, яку давав очільник області Сергій Гайдай у лютому. Тоді жителі Луганщини, які звикли до бездоріжжя, сприйняли цю звістку з пересторогою. Але минуло півроку, і регіон вийшов в національні лідери за обсягами відновлених доріг у рамках «Великого будівництва». Які
шляхи вже радують автомобілістів, а які – ще чекають на оновлення, розповів начальник Служби автомобільних доріг у Луганській області Павло Цубер.
У минулі роки масштабно до- го ремонту. Підрядник, який
роги на Луганщині майже не ре- виграв тендер, з яким було
монтувалися. За період з 2015 по укладено договір, – «Ростдор2019 рік в області в експлуатацію строй», – розповідає Павло Цубуло введено лише 32,4 км бер. – Загальна протяжність від
доріг державного значення. Для перехрестя з дорогою Т-13-16
порівняння, в поточному році до Сєвєродонецька – 37 км.
Ремонтні роботи будуть пролише за перше півріччя 2020
року в Луганській області по- ходити на трьох ділянках, а саме
будовано та реконструйовано – у Сєвєродонецьку, Лисичанську та від Лисичанського блокпонад 133 кілометри доріг.
Це дорога Станиця Лугансь- посту до населеного пункту
ка – Сєвєродонецьк, а також 10 Гірське.
За словами Павла Цубекілометрів дороги Н-26 Чугуїв
– Мілове, яка знаходиться між ра, наразі роботи розпочалинаселеними пунктами Сватове ся у Сєвєродонецьку та біля
Гірського.
та Містки.
Вже стартували або стартують незабаром роботи ще
Старобільськ –
на 210 кілометрах доріг.
Новоайдар
– Ми зробимо в поточному
році те, що зможемо. Зрозуміло,
Дорога Н-21 – одна з прощо частина робіт буде продо- блемних на Луганщині. Місцеві
вжена у 2021 році, – говорить мешканці неодноразово зверПавло Цубер.
талися до місцевої влади, до
За
планом
Укравтодо- керівництва Луганської ОДА
ру в Луганській області буде та до Служби автомобільних
Ремонтні роботи поблизу Гірського
відремонтовано та побудовано доріг у Луганській області з
343 км доріг.
приводу ремонту маршруту ве – Містки (закінчується в ганська – Сєвєродонецьк ведетьЗа словами Сергій Гайдая, доСєвєродонецьк – Золоте.
Старобільськ – Новоайдар.
Містках). Підрядник – ТОВ ся також капітальний ремонт рога буде такої ж якостi, як i доІдея
першочергово
Кілька тижнів тому поточний
відремонтувати цей напря- середній ремонт на дорозі Н-21 за «БК ЄВРОДОР» (місто Дніпро). шляхопроводу через залізницю рога на Станицю. Цей «трикут– У найближчий час розпоч- на км 68 + 910 автомобільної ник» так само буде роздiлений
мок належить президенту Во- маршрутом Старобільськ – Нонуться
роботи за маршрутом дороги Н-21 Старобільськ на 3-4 дiлянки, щоб декiлька
лодимиру Зеленському. Після воайдар розпочався, а савідвідування міста Золоте восе- ме – на двох ділянках загальною Старобільськ – Мілове (загальна – Луганськ – Хрустальний – фiрм виграли тендер i одночасно
протяжність – 104 км). Тут на Макіївка – Донецьк. Роботи про- розпочали ремонт.
ни 2019-го, він доручив знайти протяжністю більш ніж 40 км.
трьох ділянках будуть працюва- водить фірма-підрядник ТОВ
На 175,6 км зараз розроблякошти на відновлення дороги,
Роботи
виконують
два ти два підрядники – ТОВ «Онур «Укртрансміст» (місто Київ).
ються проєкти по відновленню
щоби час, за який до прифрон- підрядники – ТОВ «Ростдор– Підрядники працюють за автомобільних
Інтернешнл»
доріг
коштового міста можна дістатися строй» та ТОВ «Автомагіст- Конструкціон
Міжнародного
банку
із Сєвєродонецька, скоротився раль – Південь», у кожного по та ТОВ «Автомагістраль – графіком. Здача зазначених том
об’єктів в експлуатацію – до реконструкції та розвитку
Південь».
вдвічі.
20 кілометрів дороги.
кінця поточного року. Готується (МБРР). Це, зокрема:
Майже 14 км шляху прохотакож
проєктно-кошторисна
1) Ремонт автомобільної
дить через місто Лисичанськ.
Відбудова
Дорога Н-26
документація по іншім мостам дороги Р-66 КПП «ДеминоЩоби ділянку відремонтували
штучних споруд
Луганщини, – зазначає Павло Олександрівка» – Сватове
за державний кошт, її довелося
У рамках проєкту «ВелиЦубер.
– Лисичанськ – Луганськ на
передавати на баланс Держав- ке Будівництво» продовжаться
Окрім, безпосередньо, доділянці км 16+600 – км 86+600
ного агентства автодоріг. Пере- роботи на дорозі Н-26 Чугуїв рожнього полотна, у рамках
Плани на 2021 рік
(протяжністю 70 км) – промовини про це з представника- – Мілове (через Старобільськ), проєкту «Велике Будівництво»
ведено розробку проєктноми уряду та «Укравтодору» вів яка є однією з головних транс- на Луганщині триває відбудова
– Завдяки підтримці з боку кошторисної документації.
особисто губернатор.
портних магістралей Луганської штучних споруд.
керівництва держави, Украв2) Ремонт автомобільної
Кілька місяців знадоби- області. Дорога поєднує ХарНаразі відбудовується міст
лося на розробку проєктно- ківщину та Луганщину, а та- через річку Айдар, розташова- тодору, за всебічного спри- дороги Р-66 КПП «Демино–
Сватокошторисної документації і кож з’єднує райони Луганської ний на км 42+533 автомобільної яння обласної влади цьогоріч Олександрівка»
нам вдалося досягнути знач- ве – Лисичанськ – Луганськ
проведення тендерів, а з кінця області.
дороги державного значен- них результатів з дорожнього на ділянці км 93+400 – км
серпня на дорозі розпочалися
Павло Цубер нагадав, що ве- ня Т-13-06 Сєвєродонецьк – будівництва, – підкреслює Пав- 145+075 (протяжністю 51,6 км)
ремонтні роботи. До 10 листопа- дуться роботи на дорозі Н-26 на Новоайдар. Роботи виконує
ло Цубер. – Підсумки підбивати – проведено розробку проєктнода їх мають завершити.
ділянці км 161+000 – 167+000. підрядна організація ТОВ рано, але до кінця року ми зро- кошторисної документації.
– Роботи проводяться у Ця ділянка знаходиться між «Мостстройком» (місто Дніпро).
бимо все від нас залежне для
3)
Ремонт
ділянки
рамках поточного середньо- населеними пунктами СватоНа маршруті Станиця Лу- подальшої розбудови дорожньої автомобільної дороги Т-13інфраструктури Луганщини.
02 КПП «Танюшівка» –
Чого чекати далі? Віднов- Старобільськ – Бахмут на
лення «трикутника» за транс- ділянці км 71+900 – км 93+500
портним маршрутом Сєвєро- (протяжністю 21,6 км) – продонецьк
–
Старобільськ ведено розробку проєктно– Сватове. На даний час про- кошторисної документації.
водяться роботи з розроблення
4) Ремонт автомобільної допроєктно-кошторисної докумен- роги Т-13-02 КПП «Танюшівка»
тації. В наступному році – це – Старобільськ – Бахмут
одне з пріоритетних завдань на ділянці км 101+000 – км
по відновленню транспортної 121+400 (протяжністю 20,4 км)
інфраструктури області.
– проведено розробку проєктно– Це той інфраструктурний кошторисної документації.
трикутник,
який
пов’язує
В планах на наступний рік тааграрників
з
центром кож відремонтувати дорогу Т-13Луганської області. Логістично 07 – Сватове – Білокуракіно –
та географічно, на сьогодні, Новопсков – Марківка – Мілове,
Старобільськ – це центр дорогу Т-13-14 – КПП «Пропідконтрольної нам території, – сяне» – Марківка – Біловодськ
пояснював важливість ремонту – Широкий та дорогу Р-66:
цього напрямку голова ЛОДА ділянка Троїцьке – Сватове –
Сергій Гайдай. – Усі ферме- Рубіжне.
ри проїжджають цими дорогами. З відбудовою напрямку
Г. СИМОНОВА
збільшиться пасажиропоток та
за матеріалами
скоротяться логістичні витрати,
Служби автомобільних
Товщина свіжого полотна на дорозі Старобільськ - Новоайдар
насамперед, товаровиробників.
доріг в Луганській області.
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Шановні колеги!
Щиро вітаю вас з професійним святом!

Від імені районної державної адміністрації
та районної ради вітаємо рятівників,
працівників цивільного захисту та пожежної
охорони з професійним святом – Днем
рятівника!
Важко переоцінити важливість і значущість
тієї справи, яку кожен день, кожну годину
виконуєте ви, рятувальники і пожежники, ризикуючи власним життям. Це ви за першим сигналом готові негайно вирушити в
епіцентр будь-яких подій, безстрашно гасити
пожежі, рятувати людей на воді. Ви першими прибуваєте на ліквідацію завалів, руйнувань, зсувів та інших наслідків надзвичайних
ситуацій.
Стикаючись з дня в день з бідою, ви не
черствієте душею, зберігаєте в собі готовність
до самопожертви. Результат цієї роботи –
сотні врятованих життів.
Зі святом! Бережіть рідних і не будьте
байдужими до інших людей! Зичимо вам
здоров`я, добробуту у родинах, сил та енергії
для подальших успіхів у вашій небезпечній та
відповідальній праці.

Від імені районної державної адміністрації
та районної ради від щирого серця прийміть вітання з вашим професійним святом – Днем
фармацевтичного працівника — святом
високоосвічених, самовідданих і вкрай
відповідальних людей.
Не кожному під силу підкорити собі тонку
хімію лікарських засобів, відшукати правильні
орієнтири серед міріад назв і віддати всього себе
вірному служінню на благо здоров’я ближніх.
Саме від фармацевтів багато в чому залежить отримання пацієнтом якісної медичної допомоги.
Фармація — одна з ключових складових системи охорони здоров’я, а ваша робота — запорука її
розвитку. Не дивлячись на важливість технологій
та нових стандартів в сучасній медицині, ніякі
інновації не зможуть замінити кваліфікованого
фахівця. У день вашого професійного свята
дякуємо за нескінченну турботу про жителів
району, за вашу участь у збереженні здоров’я.
Бажаємо вам і вашим рідним міцного здоров’я
і благополуччя. Нехай професійні навички примножуються, а людська повага веде вас шляхом
добра до нових здобутків. Спокою в серці та
мирного неба!

Відзначення Дня рятівника є державним
визнанням неоціненного внеску людей
сильних духом, які з честю забезпечують
надійний захист національного багатства,
життя людей від вогню та стихії. Цілодобово
підтримують постійну бойову готовність до
боротьби з незваним лихом і завжди готові
якнайшвидше допомогти тим, хто найбільше
цього потребує.
Сьогодні на рахунку співробітників
Державної служби з надзвичайних ситуацій
величезна кількість проведених пошукових
і рятувальних робіт, результат яких – десятки тисяч врятованих людей, збережені
матеріальні цінності.
Ваша робота вимагає величезних вольових і емоційних зусиль, терпіння, сміливості
та відваги! Це свято героїчних і самовідданих
людей, для яких немає нічого важливішого,
ніж людське життя і здоров’я.
У День рятівника від усієї душі бажаю
вам і вашим близьким міцного здоров’я,
сімейного благополуччя, твердості духу та
успіхів у благородній справі служіння Україні.

Голова районної
Голова районної
держадміністрації
ради
тетяна нОВИКОВА. ВІКТОР МАКОГОН.

Голова районної
Голова районної
держадміністрації
ради
тетяна нОВИКОВА. ВІКТОР МАКОГОН.

Начальник Новоайдарського районного
відділу ГУ ДСНС України
у Луганській області, підполковник СЦЗ
Євген ТУРКІН.

10 вересня відбулась тридцять перша, ймовірно, остання сесія районної ради сьомого скликання під головуванням
Віктора Макогона, голови райради. Із 34 обраних депутатів на
сесію прибуло 22. Секретарем обрано Валентину Лисняк.
В роботі сесії взяли участь голова Новоайдарської
райдержадміністрації Тетяна Новикова, очільник Новоайдарського відділу поліції Богдан Гонтар, керівники та
представники комунальних підприємств та установ.
На порядок денний було винесено 39 питань.
Бюджет. Станом на 1 лип- лікарня» збільшено плановий
ня фактичні надходження до показник на 138,180 тис. грибюджету району склали 148 вень на придбання: кондиціомлн 184,3 тис. грн, що складає неру, ношів медичних (каталка),
101,8 % запланованого. В по- УФ камери для зберігання стерівнянні з показником минуло- рильного інструменту, цифрого року надходження по влас- вого фотоелектроколориметра
них податках, зборах та інших AP-120 APEL.
обов’язкових платежах збільЗатверджено виділення кошились на 20,5 %. Податок та штів на капітальні ремонти
збір на доходи фізичних осіб є внутрішніх мереж електропоосновним видом надходжень стачання КНП «Новоайдарзагального фонду районного ська багатопрофільна лікарбюджету. Його частка в структу- ня», хірургічного відділення,
рі власних надходжень складає фтизіатричного кабінету.
97,8 %. Станом на 1 липня по
Заплановані капітальні та порівнях бюджету виконання до точні ремонти закладів освіти.
планових показників по влас- В ОНЗ Новоайдарській школі
них надходженнях становить: гімназії - капітальний ремонт
районний бюджет – 105,7 % основної будівлі, ганку та вну(+ 2598,81 тис. грн); бюджет трішніх приміщень двоповерм. Щастя – 150,8 % (+ 2581,93 хової будівлі, харчоблоку; капітис. грн); селищний бюджет – тальний ремонт будівлі ДЮСШ;
113,7 % (+ 679,6 тис. грн); капітальний ремонт туалетів
сільський бюджет – 73,1 % НВК Смолянинівська ЗОШ
(- 3086,7 тис. грн).
І-ІІІ ступенів – ДНЗ; капітальВнесення змін до районного ний ремонт харчоблоку НВК
бюджету
Новоайдарського Олексіївська школа-гімназія;
району. Планові показники ви- капітальний ремонт будівлі ДНЗ
даткової частини районного «Суржанський» та «Сонечко».
бюджету з урахуванням внеКомунальні установи та
сених змін складають 290 млн власність. У зв’язку з рефор464,361 тис. грн.
муванням Кримської та ЧабаЗ метою забезпечення лікар- нівської ЗОШ з І-ІІІ ступенів у
ськими засобами певних катего- школи І-ІІ ступенів, затверджені
рій захворювань збільшено за- їх нові статути.
тверджений плановий показник
Внесені зміни до Програми
на 157,878 тис. гривень.
реалізації молодіжної політики
По КНП «Щастинська міська «Молодь Новоайдарщини», а

також «Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Новоайдарського
району на 2020-2025 роки».
Надано згоду на передачу в
оренду декількох об’єктів нерухомого майна, а саме: прикордонному загону імені Героя
України полковника Євгенія
Пікуса ДПС України нежитлової будівлі, контори з побудовами у с. Райгородка, з метою
розміщення в ній особового
складу; КНП «Новоайдарська
багатопрофільна лікарня», з метою розміщення терапевтичного відділення № 2, нежитлового об’єкту в с. Новоохтирка,
вул. Лісна, 2 а; з метою розміщення особового складу військовослужбовців НРВК адміністративної будівлі з надвірними
побудовами та спорудами, що
за адресою: смт. Новоайдар,
вул. Айдарська, буд. 2.
Відділу освіти надана згода на списання червоної
школи Новоайдарської школи-гімназії загальною площею
262,3 м та початкової школи І-ІІІ ступенів, будівлі Зернорадгоспівської
початкової

школи в с. Побєда, залишкова
вартість приміщень – 0 грн.
На 2021 рік затверджені фінансові плани КНП «Новоайдарський ЦПМСД», «Новоайдарська багатопрофільна лікарня» та
«Щастинська міська лікарня»,
РКП технічної інвентаризації та
«Райбудзамовлення».
Вартість
плати
за
навчання.
В «Школі мистецтв естетичного виховання м. Щастя»:
Сольний спів – 140 грн;
фортепіано – 140 грн; духові
та ударні інструменти, баян,
акордеон, бандура, домра,
скрипка – 110 грн; гітара – 140
грн; образотворче мистецтво,
хореографія – 120 грн.
В Новоайдарській дитячій
школі мистецтв:
Естрадний спів, фортепіано
– 110 грн.; духові та ударні інструменти, балалайка – 75 грн;
баян, акордеон – 80 грн; гітара
– 110; образотворче мистецтво,
хореографія – 80.
Учні, які навчаються без оплати, згідно рішення Новоайдарської районної ради п’ятого
скликання (п’ятнадцятої сесії)

від 09.11.2007 р. № 15/17: діти із
багатодітних, малозабезпечених
сімей, діти-інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають
позашкільну освіту безоплатно.
Затверджено плановий контингент учнів та розмір плати
на 2020-2021 навчальний рік:
комунального позашкільного
навчального закладу «Школа
мистецтв естетичного виховання міста Щастя» – 320 учнів та
Новоайдарської дитячої школи
мистецтв – 160 учнів.
Звіти. Доповідь начальника
Новоайдарського ВП ГУНП в
Луганській області щодо стану
протидії злочинності в Новоайдарському районі, звіт про роботу районних закладів освіти
за 2019/2020 навчальний рік, а
також звіти постійної комісії з
питань освіти, культури, сім’ї,
молоді і спорту та постійної
комісії з питань агропромислового розвитку, екології та використання природних ресурсів
по виконанню своїх повноважень за звітний період прийняті
до відома.
І. КРАСНОЩОКОВА.
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Нещодавно в селі Бахмутівка сталася непересічна подія –
пройшло відкриття простору для розвитку жінок та дівчат
задля проведення активних заходів для сімейного відпочинку,
для отримання нових знань у сфері активного громадянства
та самореалізації.
Цей простір затишно облаштований в будівлі Бахмутівської
ЗОШ і радий вітати активних жінок та дівчат, які
налаштовані на саморозвиток, самореалізацію, досягнення
нових висот у різних сферах життя.
З початку серпня 2020 року питань гендерної рівності та
група самодопомоги «Активна розширення прав і можливожінка – майбутнє громади» та стей жінок (ООН Жінки), Фонд
ГО «МАЙмайбутнє» розпочали ООН у галузі народонаселення
реалізацію проєкту по конкурсу (UNFPA) і Продовольча та сіль«Підтримка ініціатив місцевих ськогосподарська організація
ініціативних груп та НУО із ці- ООН (ФАО). Програму підтрильових громад у Донецькій та мують дванадцять міжнародних
Луганській областях», що ад- партнерів: Європейський Союз
мініструє ІСАР Єднання. Група (ЄС), Європейський інвестиційсамодопомоги створена в межах ний банк (ЄІБ), а також уряди
проєкту Просування прав люди- Великої Британії, Данії, Канани та гендерної рівності через ди, Нідерландів, Німеччини,
мобілізацію громад задля роз- Норвегії, Польщі, Швейцарії,
ширення можливостей в Луган- Швеції та Японії.
Мета проєкту – сприяння акській, Донецькій та Запорізькій
областях, що впроваджується тивізації сільських жінок та діУкраїнським Жіночим Фондом вчат, просування гендерної рівта ООН Жінки в Україні в рам- ності та культури, розширення
ках Програми ООН із віднов- можливостей для жінок та ділення та розбудови миру, яку вчат у с. Бахмутівка, с. Царівка,
реалізують чотири агентства с. Михайлівка Новоайдарського
ООН: Програма розвитку ООН району для покращення їх фі(ПРООН), Структура ООН з зичного та психічного здоров’я

шляхом створення простору
для отримання нових знань у
сфері активного громадянства
та самореалізації, подолання
гендерних стереотипів, захисту та відновлення порушених
прав, інтеграції їх у громаду, а
також популяризації здорового
способу життя.
В рамках проєкту створено
сучасний простір для розвитку
жінок та дівчат задля проведення активних заходів у багатьох
напрямках, що є цікавими для
цільової аудиторії. Проведена закупівля та встановлення
необхідного обладнання.
Головною метою діяльності
Організації є здійснення та захист прав і свобод, консолідація
зусиль жінок та інших членів
громадянського суспільства для
досягнення гендерної рівності,
активної участі жінок у соціальному, культурному, економічному та екологічному житті.
Мета створення ініціативної
групи: руйнування стереотипів,

підтримка та розширення прав
і можливостей жінок сільської
місцевості.
«Ідея створення такого простору для жінок виникала поступово, а втілилася в життя завдяки участі в проекті,
– розповідає одна із активісток
організації. – Ця модель взаємодії підходить для взаємної
підтримки жінок під час реалізації будь-яких проектів. І це
дійсно потрібно нашим жінкам
та дівчатам. В сільській місцевості нам теж хочеться рухатися
вперед, здобувати нові знання,
але часто часу, а ще й місця для
спільних зустрічей і їх проведення бракує. Та ми все ж таки
ризикнули. Ми надихалися питанням: «Що зробила б ти, якби
не боялась?». З часом виявилося, що кожна має власну ідею
творчого проекту, але з тих чи
інших причин боїться розпочати. Ми зрозуміли, що наше коло
підтримки дає ресурс. І всі ми
почали рухатися вперед».
Активістки так окреслюють
спектр можливих подій та заходів у просторі: «Заходи, які
плануються у нас, повинні відповідати нашим цінностям, це
основний критерій відбору. Це
можуть бути абсолютно різноманітні події, тренінги, лекції,
але є певні обмеження. Тут не
буде антинаукових заходів, таких, що поширюють нетолерантність до будь-якої меншини
чи групи. Ми – звичайні жінки,
які хочуть втілювати свої мрії, –
Одна з наших цілей – створити
жіночу спільноту. Ми віримо,
що сила – в єднанні та взаємопідтримці. Наша реальність
зараз така, що за рівних можливостей жінка все одно буде
більш критична до себе та своїх
здібностей. На подолання цієї
нерівності, підтримку жіночих
починань, створення позитивного прикладу і спрямована

наша діяльність. Ми створили
простір для жінок, щоби давати
їм впевненість».
1 вересня 2020 року пройшло
відкриття простору для розвитку
жінок та дівчат задля проведення активних заходів для сімейного відпочинку, для отримання
нових знань у сфері активного
громадянства та самореалізації
в будівлі Бахмутівської ЗОШ в
рамках конкурсу «Підтримка
ініціатив місцевих ініціативних
груп та НУО із цільових громад у Донецькій та Луганській
областях», яке адмініструє
ІСАР Єднання.
Простір відкритий для креативних ідей і починань, заняття
набувають обертів, триває робота над плануванням наступних дій, наповненням ідеями
заходів на різні смаки.
Найближчим часом в рамках
реалізації проекту «Активна
жінка – майбутнє громади» заплановано багато цікавих заходів. Наприклад, проведення
тренінгу «Гендер – це цікаво,
гендерна рівність», занять «Оздоровча гімнастика» (відповідальний Михайло Смоляков),
занять з Арт-терапії (Ольга
Болдирева та Катерина Дубова), семінару з консультуванням
«Запобігання насиллю» (Тетяна Григорова), круглого столу
з представниками влади «Актуальні питання та відповіді»
(Наталія Дубова, Тетяна Григорова), практичного заняття з
бригадою психологічної допомоги (Наталія Дубова), тренінгу «Права людини» та ін. Деякі
з них – в процесі активної реалізації. І це просто чудово, що
в громаді є такі активні люди,
які не бояться рухатися вперед,
брати участь в проектах та втілювати свої корисні ідеї в життя. Так тримати!
М. ТИХОНОВА.

Указ Президента України № 389/2020
Про призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю,
які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях,
та їх тренерів
Призначити стипендії Президента України дітям з інвалідністю, які мають
високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерам.
Серед нагороджених: срібний призер всеукраїнських спортивних змагань з плавання ГАННА ПОЛІЩУК (2004 р. н.) та її тренер НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА МОЖАЄВА.

Довідка
Надія Можаєва наймолодший тренер України, який отримав стипендію
Президента України.
Народилася 21 лютого 1998 р в м. Щастя. В п’ять років пішла до школи № 56
м. Щастя. Завжди брала активну участь у
житті школи. У старших класах займала
пост віце-президента шкільного самоврядування. Виконуючи обов’язки фотокора шкільної газети, вперше зустрілася
з заслуженим тренером з боротьби П. В.
Антончуком, особистість якого вплинула на вибір спортивної кар’єри. Надія
швидко виконала нормативи майстру
спорту, а в шістнадцять років вона вже
мала титул чемпіонки та двократної
призерки Європи з боротьби сумо.

У 17 років в пошуках роботи, сплутавши кабінети, вона замість управління
молоді та спорту Луганської області, опинилася в управлінні інваспорту, де і розпочала свою першу діяльність в якості
тренера. Тут вона познайомилась зі світом
спорту людей з інвалідністю.
Свій вибір Надія зробила остаточно,
коли перейшла працювати тренером команди Луганської області з параплавання.
Велика заслуга в становленні
майстерності Надії належить старшому
тренерові збірної команди Луганської
області
Олексію
Олександровичу
Ганусенко.
Разом вони створили дуже сильну команду, яка має спільне життя та добрі
традиції.
Спортсмени, яких тренують Надія

Можаєва та Олексій Ганусенко, мають
високі досягнення на всеукраїнському
рівні. Поліщук Ганна вже має звання
майстра спорту України, а у цьому році
на Чемпіонаті України виборола чотири
срібні медалі та одну бронзову. До дня
фізкультури та спорту Президент України
В. Зеленський нагородив спортсменку та

її тренера особистими стипендіями для
дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних
змаганнях, та їх тренерів.
Їх обох всі щиро привітали з цією
подією. А спортсменка і тренер дуже
вдячні за ці привітання та високу
нагороду, на яку вони не очікували.
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57 років – багато чи мало? Дійсно мало для поколінь щастинців, які зросли у нашому славному місті. Недарма у гімні міста є слова «Мой город - словно сказка, словно сон». І поздоровлення у цей день такі ж щирі, від душі. Із
святом вітали та нагороджували: в. о. керівника ВЦА Світлана Клімкова,
голова Новоайдарської РДА Тетяна Новикова, голова Новоайдарської
районної ради Віктор Макогон. Народний депутат України Вікторія Гриб
також привітала своїх виборців, її помічник Олена Болотова прочитала вітальний лист. Виступаючі побажали кожній родині добробуту та
щастя, щоб ім’я нашого міста стало дійсністю та процвітанням для
кожного щастинця.
Обов’язкові у День народження рідного міста - Почесні грамоти та подарунки
від військово-цивільної адміністрації та
Новоайдарської ради. На підставі клопотань керівників підприємств, організацій
та установ м. Щастя, за сумлінну працю,
досягнення вагомих показників у трудовій діяльності, професіоналізм, активну
участь у вирішенні загальноміських проблем, значний внесок у розвиток міста, з
нагоди святкування Дня міста Щастя
Грамотою Новоайдарської районної
державної адміністрації та Новоайдарської районної ради нагороджено: БОЯРЕНКО Тетяну Григоріївну - головного
бухгалтера ВЦА; ГАВРЮШЕНКО Валентину Андріївну - головного спеціаліста
з питань контролю ВЦА.
Почесною грамотою військово-цивільні адміністрації міста Щастя нагороджено:
АВЄРШИНУ Олену Олександрівну
– учителя біології Щастинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
Новоайдарської районної ради;
АГАДЖАНОВУ Ольгу Олексіївну –
завгоспа КЗ «Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) комбінованого типу
«Зірочка»; БОНДАРЕНКА Андрія Юрі-

йовича – інспектора сектору дізнання відділення поліції № 1 Новоайдарського ВП
ГУНП в Луганській області; БОРОВСКОВУ Валентину Михайлівну – сторожа КЗ
«Щастинський міський Палац культури»;
ВОЗНЯК Марину Юріївну – секретаря-друкарку ДПТНЗ «Щастинський професійний ліцей»; ВОЛКОВА Олександра
Васильовича – головного інженера Щастинського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»; ЄСІНА Ігоря Анатолійовича – начальника відділу збуту КП
«Жилбудсервіс»; ЗАПОРОЖЕЦЬ Любов
Миколаївну – методиста Щастинського
відділення ВП «Регіональний центр професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»; ІВАНОВСЬКУ Олену Анатоліївну
– листоношу відділу поштового зв`язку
міста Щастя; КАРТАШЕВА Олександра
Валентиновича – водія ВЦА міста Щастя;
КОЛЕСНІКОВА Олександра Олександровича – слюсаря-ремонтника 5 розряду КП
«Щастинська теплова енергетична компанія»; КУЛИНИЧА Сергія Івановича –
провідного інженера лабораторії металів
та зварювання служби з діагностики та
контролю ремонтів департаменту з плану-

14 вересня у місті Щастя відбулася ще одна значна подія – відкриття проєкту у
межах програми малих грантів Програми ООН із відновлення та розбудови миру за
фінансової підтримки Європейського Союзу «ОНЛАЙН ПОСЛУГИ ДЛЯ ВСІХ».
Сучасний світ – це можливості: швидкий інтернет, смарт-міста, персональні
кабінети платника, онлайн оплата та неминучі виклики – загрози комп’ютерного
шахрайства. Тож кожен повинен бути обізнаним у вирі сучасних інтернеттехнологій, хоча б на базовому рівні. Потреба наближення інтернет-освіти та
інтернет-послуг до щастинських пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених верств
мешканців міста давно обговорювалася на засіданнях Робочої групи з громадської
безпеки та соціальної згуртованості ПРООН м. Щастя.
«Розпочинаємо з малого та йдемо до чила, що проєкт буде підтримано і надалі
більшого, наприклад, до ґрунтовної залу- адміністрацією міста.
Голова Робочій групи з громадської
ченості громадян до процесів прийняття
рішень в громаді» - саме така мета стала безпеки та соціальної згуртованості
підґрунтям написання проєкту «ОНЛАЙН Наталія Палагута, представники гроПОСЛУГИ ДЛЯ ВСІХ», який було під- мадської організації «Зірочка» також
тримано в межах конкурсу ІСАР Єднан- побажали колежанкам не зупинятися на доня Програми ООН із відновлення та роз- сягнутому, а слухачам – стати обізнаними
будови миру за фінансової підтримки та спроможними громадянами.
Перший воркшоп розпочався із знайомЄвропейського Союзу.
14 вересня у міській універсальній пуб- ства з понятійними основами користувача
лічній бібліотеці м. Щастя молода гро- інтернету та закінчився не тільки налаштумадська організація «Територія Щастя» ванням сплати комунальних послуг, а нарозпочала реалізацію свого першого про- віть знайомством із порталом держпослуг.
Директор бібліотеки Валентина Смольєкту. Привітати з цією подією прийшла
в. о. керівника військово-цивільної ад- нікова, яка сама тільки нещодавно відкриміністрації Світлана Клімкова, вона по- вала чудовий проєкт за фінансуванням
бажала успіху громадським активістам ПРООН «Сучасна бібліотека – як проНаталії Трощій та Ірині Захарчук і зазна- стір для громадськості», розповіла, що

вання ремонтів та управління надійністю
ВП «ЛУГАНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО»; ЛИМАРЯ Віталія Вікторовича
– водія 32 державної пожежно-рятувальної
частини ГУ ДСНС України у Луганській
області; ПЕРЕДЕРІЙ Людмилу Василівну
– сестру медичну Щастинської лікарської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини; ПЕЧЕГІНУ Інну Олексіївну – бухгалтера I категорії КЗ «Міська
бібліотека для дітей м. Щастя»;
ПОЛЄЖАЙ Ніну Олександрівну – бухгалтера ДП «Станично-Луганське ДЛМГ»
Щастинське лісництво; РАДІОНОВУ Любов Іванівну – комірника Щастинської обласної санаторної школи; РОСЛЯКОВУ
Тетяну Олександрівну – секретаря КНП
«Щастинська міська лікарня»; СМОЛЬНІКОВУ Валентину Олександрівну – завідуючу КЗ «Міська універсальна публічна бібліотека м. Щастя»; ТЮТЮННІК
Олену Володимирівну – бухгалтера КЗ
«Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Івушка»; ХОЛОДОВУ Ларису Миколаївну – вчителя української мови та
літератури, географії Щастинської ЗОШ
I-III ступенів № 1 ім. Костянтина Кутового; ХОРУНЖОГО Віталія Миколайовича
– керівника гуртка з футболу КЗ «Культурно-спортивний центр «Щастя»; ЧЕРНІКОВУ Тетяну Володимирівну – контролера газового господарства Щастинської
газової дільниці Старобільського міжрайонного управління експлуатації газового господарства ПАТ «Луганськгаз»;
ШЕВЦОВУ Людмилу Олегівну – лікаря
з медицини невідкладних станів КНП
Луганської обласної ради «Луганський
регіональний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф»; ШУХАРДІНУ Тетяну Юріївну – директора

КПНЗ «Школа мистецтв естетичного виховання м. Щастя Новоайдарського району
Луганської області».
Карантинні обмеження не згасили
святковій настрій – настрій творчості, натхнення, переможних творчих колективів
міста Щастя. В святковому концерті взяли
участь: колектив ансамблю танцю школи
естетичного виховання – лауреати перших
премій в міжнародних дистанційних конкурсах хореографічного мистецтва «Золоті зірки Європи» (м. Прага), «Сузірья
Святогір’я» (м. Львів), «Квіти Замцерели»
(м. Харків) - ансамбль танцю «Цвітень».
Керівники Вадим Шухардін, Надія Бурих;
улюблениця міста та учасниця першого
сезону Х-фактору, фестивалів «Червона
рута» и «Народна зірка» Світлана Демідова; вокалістка школи естетичного виховання, лауреат Міжнарожних дистанційних
конкурсів вокалістів «Золоті зірки Європи – 2020» (м. Прага), «Квіти Замцерели»
(м. Харків), лауреат обласного конкурсу
виконавчої майстерністі (м. Сєвєродонецьк) - Анастасія Януш, керівник Марія
Януш; фортепіаний ансамбль у складі
Марії Краснікової та викладача школи естетичного виховання Каріни Талаченко.
Клас викладача Оксани Гєєнко; лауреат
міжнарожних дистанційних конкурсів
«Золоті зірки Європи – 2020» (м. Прага),
«Львівські фанфари. Карантин – 2020»,
лауреат обласного конкурса виконавців
на ударних інструментах (м. Сєвєродонецьк) - Поліна Паукова. Колектив танцю «Магія» - переможці Міжнародного
фестивалю з хореографії з «Барви Європи-2020» (м. Київ), керівник Олена Коваленко; а також вокалістка МДК Кристина
Гюльюшева та вокальний ансамбль школи
естетичного виховання «Лорелея».
schastye-rada.gov.ua

до двох облаштованих комп’ютерних робочих місць в межах проєкту «ОНЛАЙН
ПОСЛУГИ ДЛЯ ВСІХ» додасть ще один
ноутбук.
Воркшопи (заняття) будуть проводитися в читальному залі бібліотеки з 10:00 до
11:00 по понеділках, вівторках, четвергах,
п’ятницях з 14 вересня по 14 жовтня.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства
ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН),
Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей

жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі
народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація
ООН (ФАО).
Програму підтримують тринадцять
міжнародних партнерів: Європейський
Союз (ЄС), Європейський інвестиційний
банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а
також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії,
Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
Н. ПАЛАГУТА.
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Наш видатний земляк, член Спілки радянських письменників,
колишній керівник обласної організації Спілки письменників
України, лауреат літературної премії імені «Молодої гвардії» Микита Антонович Чернявський протягом усього життєвого шляху не тільки не поривав зв’язків з рідною Новоайдарщиною, але
й натхненно та наполегливо у своїх творах відображав історію
рідного краю майже всього ХХ століття.
Народився письменник у селі Смоляниновому 15 вересня 1920 року в звичайній селянській родині. Навчався у
Смолянинівській
семирічній
школі, брав активну участь у
культурному житті села.
Наш музей зберігає унікальну автобіографію Микити
Антоновича, написану ним 4
вересня 1978 року на спеціальній друкарській машинці (у
письменника був дуже слабкий
зір), в якій читаємо такі рядки:
« …організація наша повністю
володіла клубом, який знаходився в попівському будинку.
Проводили концерти, ставили
спектаклі. Особливо спекта-

газети «Прапор перемоги»,
довгі роки керував обласним
літературним об’єднанням, був
заступником відповідального
секретаря Ворошиловградської
письменницької організації, а
з березня 1977 року - відповідальним секретарем Ворошиловградської організації Спілки
письменників України.
За цей час мною видано
близько трьох десятків книг. Серед них такі як «Порадь мені,
поле», «Мирославна», «Дума
про Донець», «Щоб небо не
падало», «Чтобы небо не падало», «З глибини доріг», «Злети»,
«Над витоками літа», «Червоні світанки», «Людям важче»,

Микита Чернявський у Спілці письменників (м. Луганськ)
ча Чернявського були відомі
скульптори Іван Чумак, Ілля
Овчаренко, лікар і письменник Юрій Єненко, літературознавець Іван Білогуб, багато
українських письменників.

з особистим підписом автора –
Микити Чернявського:
Твори, Іване…
Тіло й душу
Людини
Бгай у глину й камінь.
Жмакай її,
Труси, як грушу,
Могутньо-чуйними руками.
Корчуй,
Вичавлюй з неї скнарість,
Зачатки пихи й егоїста…
У тебе полудень – не старість.
Тобі ще вгору лізти й лізти.
Таланту й розуму надовго
Вділили фонди,
батько й мати…
Лиш не забудь себе самого
Від вад отих оберігати,
І вболівальники до тебе
Прихилять гроші, славу й небо.
Микита Чернявський

Микита Антонович з родиною
клями захоплювались. А коли
не знаходили п’єс, то я сам їх
писав. Були вони, звичайно, не
досконалими, наївними, але
людям подобались, а самодіяльним акторам, багато з яких
були вже людьми поважного
віку, тим паче. Навесні та влітку
виїжджали з концертами в поле.
По закінченню семирічки
я навчався в Новоохтирській
восьмирічній школі, потім в
Старобільській медично-фельдшерській. Під час війни був
медиком. За допомогою акушерки Кривошеєвої О. П. організував в Смоляниновому
шпиталь, брав участь у партизанському русі (партизанський
квиток № 795).
Після окупації продовжував
працювати завідуючим медичним пунктом в селі Смоляниновому та писати вірші.
У 1948 році вийшла перша
книжечка віршів «Зерна щастя»,
за яку мене прийняли в тому ж
році до Спілки письменників.
Поїхав із села Смолянинове
в 1952 році. Працював в редакції газети «Лисичанский рабочий», потім завідував відділом
культури та шкіл при редакції

«Сонце в полинах», « Тиждень
Івана Лободи», «Людиною
бути», «Материне серце» та
багато інших.
Зараз працюю над романом
«Іван Катруха», в якому головне
місце події – Новоайдарський
район». Далі припис від руки:
«Р. S. Творча моя біографія
– у книзі «Людиною бути», яку
теж висилаю. Підпис: Микита
Чернявський».
З середини 80-х років твори
Микити Чернявського наповнюються прагненням зберегти
і відстояти найдорожче: рідну
мову, культуру, екологію, національну пам’ять. Так у його
ліричних творах художньо відтворено непримітну на перший
погляд красу рідної природи в
поєднанні з душевною красою,
як у вірші «Воронці»:
Цвітуть над шляхом воронці
І пахнуть – продиху немає.
Твоя рука в моїй руці –
І відчуття таке я маю,
Неначе світ увесь тримаю
На голубому вітерці…
Серед друзів і духовних побратимів Микити Антонови-

У фондах музею є цікавий
вірш – «Напуття Іванові Чумакові на друге шістдесятиліття»

А коли 9 липня 1993 року
завершився земний шлях славетного письменника, наш відомий земляк, скульптор Іван
Михайлович Чумак увіковічив
свого друга у камені, власноруч створивши надгробний
пам’ятник на смолянинівському
кладовищі.
Вдячні односельці у Музеї
історії села Смолянинове, який
за іронією долі знаходиться у
тому ж попівському будинку,
де колись виступав ще зовсім

юний Чернявський (письменник зробив свого часу вагомий
внесок у його створення), обладнали кімнату, в якій зібрані
матеріали, присвячені життю
і творчості Микити Антоновича Чернявського. Серед них
можна побачити унікальні фотографії письменника у колі
своєї родини та друзів – відомих
митців Луганщини, його власні
речі, а також художні полотна
молодшого сина Віктора.
Все це допомагає нам ближче пізнати поета, зануритися
в його світ і подивитися ніби
його очима на все, що нас оточує, «доторкнутися» того, чим
він жив, наповнитися енергією та невичерпною любов’ю
до рідної землі, миліше якої ми
не знайдемо ніде у світі. Бажаючих відвідати Смолянинівський музей, зокрема, кімнату
Чернявського – дуже багато.
Це і місцеві мешканці, і гості
села, які читали твори нашого
поета-земляка.
Хочеться вірити в те, що в
селі Смоляниновому невдовзі постане пам’ятник літописцю нашого краю, а його кращі твори будуть перевидані
і надруковані в новій книзі.
А. СОРОКІНА,
науковий співробітник
Новоайдарського районного
краєзнавчого музею.

Фрагмент музейної кімнати Микити Чернявського
на батьківщині. Музей історії села Смолянинове.
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КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

095-51-23-839

Ремонт
изготовление,
перетяжка
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.

продам
СРОЧНО ДОМ (флигель, гараж) или меняю на двух-,
трёхкомнатную квартиру. 095-22-58-352, 099-38-17-715.
ДОМ в центре (ул. Центральная). Удобства, надворные
постройки, сад. 095-468-22-32.
ДОМ. 095-147-88-13.
ДОМ в центре Новоайдара. 066-437-26-25.
ДОМ в с. Алексеевка по ул. Дружбы, 23. 066-200-23-19.
Два ДОМА, две МОТОКОСЫ, БЕНЗОПИЛУ, ТЕЛЕВИЗОР С
ТУМБОЙ, КОМОД. 066-812-83-51.
КВАРТИРУ. 050-600-81-13.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-054-81-79.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ на кв. Мира. 066-45-94-244.
МАГАЗИН с земельным участком в Новоайдаре. 050-168-85-42.
DAEWOO Sens. 050-85-75-851.
СКУТЕР. 050-85-75-851.
ПАСЕКУ (13 семей), трёхкорпусные УЛЬИ с мёдом, ДОСКУ
0,7 м3 (сороковка), 5 кг ВОЩИНЫ (Рута). 099-370-95-87.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг, 066-31-32-595.
КОТЁЛ КСТ-16. 095-203-47-70.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds, б/у
(Барский машзавод). 099-36-88-604.

куплю
Одно- или двухкомнатную КВАРТИРУ в центре Новоайдара.
066-05-11-647.
СРОЧНО двухкомнатную КВАРТИРУ. 066-051-16-47.
ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
КРС: быков, коров, тёлок. 095-05-22-071, 095-900-82-92.
КРС, 099-005-75-77.

считать недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я БЕГЛАРЯН Ара
Гургеновича, 22.10.1973 р. н., вважати недійсним.
ОБЛІКОВО-ПОСЛУЖНУ КАРТКУ ДО ВІЙСЬКОВОГО КВИТКА № 259 на ім’я ФРОЛОВА Юрія Володимировича,
03.06.1984 р. н., вважати недійсною.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ЯРЕМЧУКА Костянтина
Івановича, 14.05.1971 р. н., вважати недійсним.

Ответы на кроссворд,
опубликованный
в № 37:
По часовой стрелке: 1. Замена. 2. Зеница. 3. Разиня. 4.
Филиал. 5. Нарзан. 6. Парнас.
7. Логика. 8. Бивень. 9. Сатира. 10. Палата. 11. Ладога. 12.
Курорт. 13. Сирена. 14. Синева.
15. Патока. 16. Мальта. 17. Полина. 18. Галина. 19. Готика. 20.
Ладонь. 21. Перина. 22. Соната.

23. Собака. 24. Купала. 25. Комета. 26. Ломоть. 27. Лавина.
28. Пещера.
Против часовой стрелки: 1.
Зевота. 2. Защита. 3. Ремень. 4.
Фанера. 5. Низина. 6. Палица. 7.
Ларина. 8. Борзая. 9. Сигнал. 10.
Павиан. 11. Латекс. 12. Калина.
13. Сударь. 14. Сирота. 15. Пирога. 16. Манера. 17. Патент. 18.
Голова. 19. Галька. 20. Лолита.
21. Патина. 22. Седина. 23. Сорока. 24. Конина. 25. Кубань. 26.
Лопата. 27. Ломака. 28. Памела.
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Старобільське МРУЕГГ нагадує абонентам, які використовують природний газ для опалення житла, що з настанням
опалювального періоду збільшується небезпека виникнення нещасних випадків і аварій,
головними причинами яких
можуть бути: недотримання
абонентами правил безпечного
користування газом у побуті;
відсутність постійного контролю абонентами наявності тяги
в димоходах, самовільне підключення газових приладів;
несприятливі погодні умови,
різка зміна зовнішньої температури і атмосферного тиску,
поривчасті вітри.
Уникнути цих ситуацій
вам допоможе дотримання
наступних правил:
- провітрюйте приміщення
перед розпалюванням газових
приладів;
- абонентам, які проживають
в приватних житлових будинках
та приватизованих квартирах
житлових
багатоквартирних
будинків, необхідно надавати
на Новоайдарську газову дільницю Старобільського МРУЕГГ від спеціалізованих підприємств акт про періодичну
перевірку і прочищення димових і вентиляційних каналів 2
рази в рік: перед початком опалювального сезону і по його
закінченні;
- переконайтеся в наявності
тяги в димовідвідних та вентиляційних каналах за допомогою
паперової смужки, а в водогрійних колонках-відкритим вогнем
(сірником);
- не використовуйте газові
плити для обігріву квартири;

- перед розпалом опалювальних приладів переконайтеся,
що всі крани перед приладом і
на приладі закриті;
- не проводьте розпал несправних опалювальних приладів, а зверніться в службу по
ремонту Новоайдарської газової
дільниці;
- не залишайте без нагляду працюючий опалювальний
прилад, не допускайте його
перегріву, бо це може призвести до появи тріщини в димоходах і надходження чадного
газу в приміщення;
- не допускайте до розпалювання осіб, які не навчені
правилам безпечного користування газовими приладами,
осіб в нетверезому стані, дітей
дошкільного віку.
Якщо тяга погіршилася або
відсутня, користуватися газовими приладами категорично
забороняється. В цьому випадку необхідно вимкнути прилад,
закрити кран на газопроводі перед приладом, ретельно провітрити приміщення і звернутися
в спеціалізовану організацію з
перевірки димових і вентиляційних каналів та надати акт
про їх придатність до експлуатації до Новоайдарської газової дільниці Старобільського
МРУЕГГ.
Також Новоайдарська газова
дільниця Старобільського МРУЕГГ нагадує про необхідність
укладання Договору про надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкової
системи газопостачання та газового обладнання приватних
будинків, квартир та Договору на експлуатацію складових

газорозподільної системи між
власником (балансоутримувачем, управителем) внутрішньобудинкових газових мереж
багатоквартирного будинку.
Починаючи з 01.01.2020 року
технічне обслуговування внутрішніх газопроводів і газового
обладнання житлових і громадських будівель, відповідно до
пункту 2, глави 1, розділу ІІІ
Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою
НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494,
зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 06.11.2015 за
№ 1379/27824, та п. 5.4 Правил
безпеки систем газопостачання,
виконується платно на підставі
укладеного договору.
Побутовий споживач має право укласти відповідний договір
з АТ «Луганськгаз» або з іншим
суб'єктом господарювання, який
має право на виконання таких
робіт (дозвіл). Для внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних будинків взаємовідносини між їх власником і
Оператором ГРМ здійснюються
виключно на умовах договору
про експлуатацію внутрішньобудинкових газових мереж.
Порушення або невиконання
вимог Правил безпеки систем
газопостачання та/або Кодексу
газорозподільних систем є підставою для припинення газопостачання та може призвести до
виникнення аварійних ситуацій,
які можуть загрожувати життю
та здоров'ю громадян.

18 сентября. Растущая Луна
в знаке Весы. Можно завязывать
новые знакомства, принимать
гостей, общаться с партнерами
по браку и бизнесу. В это время лучше всего пойдет работа,
связанная с украшением окружающего пространства, с общественными и партнерскими
отношениями.
19 сентября. Растущая Луна
в знаке Весы. Хороший период
для художников, искусствоведов, а также юристов, социологов, психологов-консультантов.
Принятие важных решений
лучше перенести на другое
время. 3-й лунный день. Это
период активной борьбы, напора и агрессии. Пассивность
недопустима.
20 сентября. Растущая Луна
в знаке Скорпион. Необходимо
заниматься творческой, интел-

лектуальной работой, требующей энтузиазма и много энергии.
Период хорош для испытания
новой техники, работы, связанной с огнем и металлом. В эти
дни есть возможность решить
долго не поддававшуюся задачу,
взяться за проблемы, к которым
нет прямого доступа.
21 сентября. Растущая Луна
в знаке Скорпион. Благоприятное время на раскрытия тайн,
нахождения потерянных вещей.
Можно начать ремонт, связанный с разрушением ненужного и устаревшего, но нужно
соблюдать осторожность при
работе с инструментами. 5-й
лунный день. Один из самых
ответственных дней. Если вы
можете что-то сделать существенное в своей жизни, то
проверить свои возможности
и заложить фундамент следует
именно сегодня.
22 сентября. Растущая
Луна в знаке Стрелец. Это время благоприятствует решению
юридических проблем, началу

судебного разбирательства, подаче рапортов, заявлений. Неподходящее время для строительства, земляных работ, занятий,
связанных с обработкой камня.
Это день объективной оценки
и совершенствования деятельности любого рода, а в человеке - деловых качеств. Все
удается! Ставьте цели и достигайте их, напористость оправдана. Но соблюдайте верность
принципам и долгу.
23 сентября. Растущая Луна
в знаке Стрелец. 6-й лунный
день. Если вы хотите развивать
свою деятельность, то предпринять соответствующие шаги и
заложить основы следует в этот
день. Можно увидеть реальные
возможности партнеров, профессиональную компетентность
сотрудников, оценить другие
возможности. День хорош для
научных исследований. Собирание информации. Полезно задуматься: для чего все
это? Не беритесь за то, в чем
вы некомпетентны.
24 сентября. Первая четверть Луны в знаке Козерог. Вероятны дела с вышестоящими
организациями. Не исключено,
что дела будут тормозиться, возникнут препятствия. Неподходящее время для поступления на
работу, обращения к начальству,
органам власти, для получения
денежных дотаций, кредитов,
ссуд. Период благоприятен для
общения с влиятельными людьми старшего поколения, для
строительства, работы с камнем, купли-продажи недвижимости, земельных участков.
mirkosmosa.ru

УВАГА, КОНКУРС!
Новоайдарська селищна рада оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади спеціаліста селищної ради.
Основні вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра, без
вимог до стажу роботи, вміння працювати на комп’ютері, вільне
володіння державною мовою, особа з інвалідністю.
За додатковою інформацією звертатися за тел: 9-43-56.
Заяви приймаються конкурсною комісією за адресою: смт. Новоайдар, вул. Дружби, 1 протягом 30 календарних днів з дня
публікації оголошення про конкурс.
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первые заморозки.
- Иней на Михайлово Чудо – зима будет
снежной.
- Облака вечером на Михайлово Чудо
посинели – ждать перемены погоды.

Что категорически нельзя
делать в этот день

Святой архангел Михаил – один из
самых почитаемых в христианстве ангелов, которого почитают не только в
христианстве, но и в иудаизме, а также
в исламе.
Как гласят церковные предания, в IV
веке в этот день в городе Хонех (Колоссах) во Фригии после молитв пономаря
Архиппа Херотопского явился архистратиг Михаил и пресек попытку язычников
затопить храм. Он ударил жезлом по
горе и открыл в ней широкую расщелину,
куда устремились воды потока, и храм
остался неприкосновенным. С тех пор
архангел Михаил возглавил святое ангельское воинство, верное Богу и стоящее
на страже закона Божьего.
В народе он считается главным борцом против беззакония и несправедливости среди людей. Также он стоит на
вратах рая, сопровождает души умерших людей, и молит Бога о прощении
покаявшихся грешников.

Народные приметы
Если Михайлов день теплый – осень
будет долгой.
- Если на Михайлово Чудо березы желтеют снизу вверх – зима будет ранней,
и наоборот.
- После Михайлова дня наступают

- Тяжело работать и особенно перекладывать свои обязанности на кого-то
другого.
- Под запретом на Михайлово чудо –
любые хозяйственные работы: работа на
земле и бытовые хлопоты. Все может в
этот день сломаться, а пища получится
невкусной.
- Нельзя также увиливать от ответа на
заданные вопросы или же врать человеку.
Накликаешь на себя беду.
- На Михайлово чудо нельзя выбрасывать
остатки пищи со стола. Их стоит отдать
нуждающимся или на корм птицам или
животным.
- В этот день ни в коем случае нельзя
ссориться. Все возникнувшие конфликты
и разногласия нужно решать только мирным путем, не повышая голос и сдерживать
эмоции.
- В народе говорят, что 19 сентября
нельзя мыть голову — «смоешь весь ум».
На Михайлов день хозяйки не пекли хлеб
и пироги, поскольку это было строго
запрещено.
- Бытовало такое мнение, что если 19
сентября весь день помогать людям, то
можно попросить у Михайла исполнение
желания.

15 сентября 2020 года – 9 дней светлой памяти ТКАЧЕНКО Лидии Максимовны. Выражаем искренние соболезнования мужу, детям, родным и близким. Скорбим вместе с вами.
Б. М. Руденко, В. Ф. Щиров, П. Т. Маркелов, В. А. Овчаренко, А. П. Черенков,
Н. А. Щиров, Н. К. Рабочий, В. А. Свистула, Г. В. Бакулин и другие.

помним...
14 сентября 2020 года – 40 дней светлой памяти
ВИНОГРАДОВОЙ Елены Анатольевны,
секретаря КНП «Новоайдарская многопрофильная больница»
Администрация, Профком и сотрудники КНП «Новоайдарская многопрофильная больница» выражают соболезнования родным и близким покойной в связи с
невосполнимой утратой.
15 сентября 2020 года – три года
светлой памяти дорогого, любимого
сыночка, брата
ЛИЩЕНКО Евгения Владимировича
(16.09.1983 – 15.09.2017)
Ушел от нас наш сыночек, наше счастье, светлая заря, наша радость, наша слезинка, без него
опустела земля.
Наша любовь к тебе, сыночек, вечна… И сколько
бы ни было в жизни бед, любить тебя мы будем, ты
наш родной неповторимый человек. Если бы могли
иметь ту силу, силу ту, которой правит смерть, никогда бы я не допустила своему сыночку умереть.
Пускай земля тебе будет пухом, наш дорогой брат
и любимый сыночек. Пускай ангелы на небесах охраняют твой покой, оберегают твою
душу и несут тебе нашу любовь, которая будет жить в наших сердцах, пока мы живем…
Мы тебя, родной, никогда не забудем. Вечная память тебе, родной наш.
Мама, папа, твой сыночек Вадюха, доченька Маша и вся твоя родня.
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Рождество Пресвятой Богородицы - день, когда на свет появилась Дева
Мария. Дева Мария родилась в семье
праведных Иокима и Анны. Они долго
жили без детей, а в то время это считалось Господним наказанием, поэтому
Анна и Иоким были в отчаянии и только
молили Бога о ребенке.
Как-то в один из больших религиозных
праздников мужчина решил отправиться в Иерусалим для того, чтобы отнести
пожертвования Богу, однако первосвященник, узнав, что у Иокима нет детей,
отказался их принимать. От отчаяния
мужчина ушел в пустыню и провел там
целых 40 дней на посту и молитвах. В
свою очередь, Анна также уделяла все
свое время обращеиям к Господу. Спустя
некоторое время к паре явился Божий
ангел и сообщил о том, что скоро в их
семье родится девочка, и назовут они ее
Марией. Через их ребенка весь людской
род будет благословен. Так, 21 сентября,
свет увидела Мария, которую родители
из-за благодарности Господу пообещали
отдать в Храм Господень. Свое обещание Анна и Иоким исполнили сразу после
того, как Марии исполнилось 3 года.
Верующие очень ждут этого праздника, ведь считается, что это радостное событие, когда день можно провести в кругу семьи, сходить на церковную
службу и отдохнуть от тяжелой работы. Рождество Пресвятой Богородицы также принято называть Второй
Пречистой и Осенинами.

Традиции и поверья
На праздник Второй Пречистой стиралась грань между церковными и народными
традициями, они стали одним целым.
1. К празднику в селах уже заканчивались летние работы на полях, и люди начинали готовить запасы к осени. Верующие
во время сбора урожая не забывали благодарить Богородицу за дары и просить ее
помощи на следующий год.
2. Верующие 21 сентября зажигали свечку возле иконы Девы Марии, и она горела
весь день.
3. 21 сентября женщинам нужно было
оказывать особое уважение, так как они
являются символом Пресвятой Девы Марии.
4. Дети, которые увидели мир в этот день,
считались необычайно счастливыми. Родители верили, что ребенка, который родился на Малую Пречистую, всю жизнь будет
сопровождать удача.
5. На Рождество Пречистой Богородицы
принято ходить в гости к молодым женатым парам, особенно если это молодожены.
Молодая жена готовила разные блюда и
пекла пироги, а гости ее за это награждали
подарками.
6. Молодая девушка в этот день должна
была умыться до восхода солнца. Это делалось для того, чтобы ее красота и молодость
сохранялась как можно дольше.

7. На праздник девушкам, у которых еще
нет детей, обязательно нужно давать милостыню. Считается, что если она откажется,
то Господь ее накажет бесплодием, а сели
наоборот - она будет очень щедрой, то родит
много детей.
8. Со дня праздника Рождества Пресвятой Богородицы можно было засылать сватов к девушкам. Также в этот день хорошо
устраивать свадьбу и ходить семьями в гости
друг к другу.

Что нельзя делать
Как и в любой другой церковный
праздник, на Рождество Пресвятой Богородицы запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. В этот день
нельзя убирать, копать, мыть, вышивать,
вязать или резать что-то.
Чтобы не разгневать Богородицу, постарайтесь в этот день ни с кем не конфликтовать. Не употребляйте плохих
слов и не начинайте ссору. А если инцидент был неизбежен, то искренне
попросите прощения.
Что интересно, остатки пищи, которые
останутся после трапезы, выбрасывать
нельзя. Дайте еду, которая у вас
осталась, своим домашним любимцам.
Если вы увидите нищих в этот большой
праздник, то не проходите мимо них, а дайте им
милостыню. Особенно это касается женщин,
которые не могут родить ребенка. Не жалейте денег на людей, которые не имеют денег и
вынуждены попрошайничать.

Приметы на Рождество
Пресвятой Богородицы
– Если на Рождество Богородицы погода будет солнечной, то и осень ждет
теплая и ясная, без обильных дождей.
Если небо будет хмурым в этот день, то и
осенние холода придут с дождями.
– Если девушка умоется до восхода солнца, то ее обязательно посватают
в этом году.
– Чтобы избежать «злых глаз» и клеветы и болезней, в Рождество Пресвятой Богородицы рекомендуется сжечь
старую одежду и обувь.
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