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Шановні працівники та ветерани лісової галузі Новоайдарської громади!

Щиро вітаю усіх, хто пов’язав свою долю з лісом, примноженням та використанням його  
невичерпних ресурсів, з професійним святом – Днем працівника лісу.

Цей день звертає увагу всіх людей на необхідність турботи про лісові насадження, про 
неприпустимість їх масової вирубки та засмічення, адже ліс – це найбільше природне                         
багатство, запорука екологічної безпеки і основа економічної стабільності.

Збереження, примноження, дбайливе і раціональне використання цього безцінного скарбу – 
обов’язок не лише лісників, а й кожного жителя нашої громади.

Дякую усім працівникам галузі та ветеранам лісової служби за сумлінну та невтомну     
працю, за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток громади.

Від усієї душі бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, добробуту і стабільності, 
оптимізму. Вагомих здобутків вам у професійній діяльності, успіхів у реалізації задумів та 
натхнення від природи.

З повагою, Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Шановні земляки!

Ще донедавна для всіх українців мир був повсякденною реальністю. Але сьогодні вже котрий 
рік поспіль тут, на Сході держави, ведуться бойові дії, і колись такі прості слова з побажан-
нями миру стали головними і визначальними у житті кожного українця зі Сходу і Заходу, 
Півночі і Півдня.

Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 вересня Міжнародним днем миру, днем загального 
припинення вогню і відмови від насильства.

У цей день кожна людина замислюється над тим, що вона особисто зробила заради миру і 
злагоди хоча б у своєму оточуючому світі.

В цей день бажаю всім нам миру в усьому. Миру в серцях – кожен знає, що внутрішні гармонія 
і спокій допомагають протистояти найскладнішим випробуванням! Миру в сім’ях – бо кожен 
знає, що добра і тепла атмосфера сім’ї здатна творити дива! Миру в Україні – тільки спільно 
можна забезпечити процвітання і благополуччя держави та її громадян.

Миру нам на нашій чудовій рідній землі!

З повагою, Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Шановні колеги!

Щиро вітаю вас з професійним святом!
Відзначення Дня рятівника є державним визнанням неоціненного внеску людей сильних 

духом, які з честю забезпечують надійний захист національного багатства, життя лю-
дей від вогню та стихії. Цілодобово підтримують постійну бойову готовність до бороть-
би з незваним лихом і завжди готові якнайшвидше допомогти тим, хто найбільше цього                                        
потребує.

Сьогодні на рахунку співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій величез-
на 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 усього серця бажаю вам і вашим близьким міцного здоров’я, 
сімейного благополуччя, твердості духу та успіхів у благородній справі служіння                                                                            
Україні!

Андрій ЛЕБІДЬ, т. в. о. начальника 
Щастинського РУ ГУ ДСНС України у Луганській області,

підполковник служби цивільного захисту.

Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, 
что стоимость подписки на месяц

составляет 40 гривень. 

Сделайте подарок своим близким!
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Про готовність об’єктів житлово-ко-
мунального господарства та об’єктів 
соціального призначення до почат-
ку опалювального сезону 2021-2022 
років доповів директор Департамен-
ту житлово-комунального господар-
ства облдержадміністрації Віталій                     
Сурай.

За його словами, станом на 30 серп-
ня готовність ЖКГ області в цілому 
складає більше 80 %, що відповідає 
встановленому плановому показнику              
Мінрегіону.

У сфері теплового господар-
ства підготовлено 439 котелень, що 
складає 79,8 % від запланованого по-
казника, замінено 20 котлів (80 %), 
підготовлено 190,4 км теплових мереж                                  
(79,2 %).

У житловому фонді запланова-
но підготувати 2595 будинків, з них 
підготовлено – 2075 (80,0 %), проведено 
ремонт покрівель 595 житлових будинків 
або 80 % від запланованого, викона-
но промивання внутрішньобудинкових 
систем постачання теплової енергії 

в 172 житлових будинках (79,6 %), 
здійснено ремонт систем холодного во-
допостачання в 907 житлових будинках                            
(80 %).

Готовність об’єктів соціально-куль-
турного призначення складає 79,8 % від 
запланованого показника.

У водопровідно-каналізаційному гос-   
подарстві заплановано провести ре-
монт або заміну 35,3 км водопровідних 
мереж, виконано – 28,2 км, що 
складає 79,9 %. Відремонтовано або 
замінено 11,8 км каналізаційних мереж                                            
(79,9 % від запланованого). Підготовлено 
87 водопровідних насосних станцій        
(79,8 %), 52 каналізаційні насосні 
станції  (78,8 %) та 148 свердловин                                       
(80 %).

loga.gov.ua

Про епідеміологічну ситуацію в 
області та заходи щодо запобігання роз-
повсюдженню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2, розповів на 
пресбрифінгу заступник генерального 
директора ДУ «Луганський обласний 
центр контролю та профілактики хвороб 
Міністерства охорони здоров’я України» 
Володимир Жданов.

Так, станом на 1 вересня з початку 
пандемії жінок захворіло 17156 (60,1 %), 
чоловіків – 11408 (29,9 %). Дітей віком 
до 17 років – 1220 (4,3 %) та дорослих – 
27344 (95,7 %).

Зареєстровано 1548 випадків захво-
рювання у медичних працівників, 18 
медиків померло.

Спікер сказав, що за 2020 рік було 
зареєстровано 10830 випадків захво-
рювання, тоді як за 8 місяців поточно-
го року – 17734. У червні 2021 року 
зареєстровано 474 хворих, липні – 544, 
серпні – 1399.

Він зауважив, що в області із сере-
дини серпня спостерігається суттєве 
зростання захворюваності. За 34 тиж-
день зареєстровано 373 хворих, за 35 
тиждень – 536. Тижневе зростання 
на 43,7 % зафіксовано майже на всіх            
територіях області.

Також останнім часом більша ніж 
раніше фіксується захворюваність 
дітей та дорослих віком до 40                                         
років.

«Сьогодні Луганська область перебуває 
у «зеленому» рівні епідбезпеки, але деякі 
показники захворюваності перевищені 

для цієї зони», – підкреслив Володимир                         
Жданов.

Так, рівень захворюваності стано-
вить 143 на 100 тис. населення, при                   
пороговому 75.

Однак за кількістю проведених 
досліджень Луганська область у трійці 
лідерів. За останні сім днів середній 
показник проведених ПЛР-тестувань 
на 100 тис. населення – 1114 (300 -                       
пороговий). 

«Для проведення досліджень на 
коронавірус область повністю за-
безпечена тестами, реактивами та 
іншими матеріалами», – зауважив                              
спікер.

Серед причин стрімкого підвищення 
захворюваності в області він на-
звав: відмову населення від носіння 
медичних масок, навіть у закри-
тих приміщеннях, недотримання 
соціальної дистанції та небажання                                                                              
вакцинуватися. 

«Звертаюся до жителів області – 
вакцинуйтеся! Наведу такі дані: серед 
щеплених в області захворіло лише                                                              
0,06 % тих, хто отримав одну чи дві до-                                                                           
зи. Вакцина дає гарантії або не захворіти, 
або якщо інфікувалися, перебіг хво-
роби буде легким», – наголосив                                               
Володимир Жданов.

 

До поліції надійшли п’ять 
повідомлень від мешканців області 
про те, що вони стали жертвами 
шахраїв. Потерпілі, які потрапили 
на гачок аферистів, втратили більше                                                                              
53000 грн.

34-річна мешканка с. Широкине 
Щастинського району знайшла оголо-
шення про продаж одягу у соціальній 
мережі «Facebook», домовилася з влас-
ником оголошення про купівлю товару 
та перерахувала повну оплату у сумі 
1400 грн, після чого втратила зв’язок                                 
з псевдопродавцем

41-річному мешканцю с. Валуйське 
Щастинського району надійшло смс-
повідомлення про те, що його банківську 
картку заблоковано та для розблокування 
необхідно зателефонувати за вказаним у 
повідомленні номером. Чоловік зателе-
фонував та, за вимогою співрозмовника, 
повідомив номер банківської картки та 
СVV-код, після чого з його рахунку було 
знято 40500 грн

38-річна мешканка м. Сєвєродонецьк 
зареєструвалася на сайті фріланс-біржі 
та отримала замовлення на переклад 
тексту, після чого з нею зв’язався замов-
ник та повідомив, що для того, аби от-
римати текст, у заявниці повинен бути 
преміум-акаунт, який необхідно попо-
внити через певний банківський раху-
нок. Жінка погодилася, перерахувала 
8710 грн, після чого зрозуміла, що її                                            
ошукали.

22-річний мешканець Сєвєродонецька 
на сайті «Blablacar» домовився з водієм 
про поїздку до м. Київ та перерахував 
1500 грн, після чого втратив зв’язок з 
власником оголошення.

65-річна мешканка с. Оріхове-До-
нецьке Щастинського району стала 
жертвою шахрайської схеми «Сувенірна 
купюра». Невідомі чоловіки, які придба-
ли у жінки кавуни, розрахувалися з нею 
купюрою номіналом 1000 грн, у якої 
відсутні водяні знаки, голограми, серія, 
номер та напис «Національний банк 
України».

Поліцейські Луганщини застері-
гають громадян від втрати коштів:

 - будьте обережні при купівлі товарів 
в Інтернеті! Пам’ятайте, потенційний 
продавець може бути шахраєм! Аби убез-
печити свої заощадження – користуйтеся 
послугою післяплати!

 - якщо вам телефонують і пред-
ставляються працівниками бан-
ку - не виконуйте вимог незнайомих                 
співрозмовників!

 - не здійснюйте фінансові операції на 
вимогу невідомих вам осіб!

- будьте уважні та перевіряйте               
купюри, якими з вами розраховуються!

 
 

Особиста приватна власність кож-
ного із подружжя - це те майно, яке 
належить лише одному з подруж-
жя і на яке не поширюється сімейно-
правовий принцип спільності майна                                           
подружжя. 

Щодо цього майна кожен із подруж-
жя має право самостійно здійснювати 
правомочності власника.

Відповідно до ст. 57 СК України, 
особистою приватною власністю   
дружини, чоловіка є:

- майно, набуте нею, ним до                 
шлюбу;

- майно, набуте нею, ним за час шлю-
бу, але на підставі договору дарування 
або в порядку спадкування;

- майно, набуте нею, ним за час шлю-
бу, але за кошти, які належали їй, йому 
особисто;

- житло, набуте нею, ним за час 
шлюбу внаслідок його приватизації 
відповідно до Закону України «Про 
приватизацію державного житлового                                  
фонду»;

- земельна ділянка, набута нею, ним 
за час шлюбу внаслідок приватизації 
земельної ділянки, що перебувала 
у її, його користуванні, або одержа-
на внаслідок приватизації земельних 
ділянок державних і комунальних 
сільськогосподарських підприємств, 
установ та організацій, або одержа-
на із земель державної і комунальної 
власності в межах норм безоплатної 
приватизації, визначених Земельним    
кодексом України;

- речі індивідуального користування, в 
тому числі коштовності, навіть тоді, коли 
вони були придбані за рахунок спільних 
коштів подружжя;

- кошти, одержані як відшкодування 
за втрату (пошкодження) речі, яка їй, йо- 
му належала, а також як відшкодуван-
ня завданої їй, йому моральної                           
шкоди;

- страхові суми, одержані нею, ним 
за обов’язковим особистим страхуван-
ням, а також за добровільним особи-
стим страхуванням, якщо страхові вне-
ски сплачувалися за рахунок коштів, що 
були особистою приватною власністю        
кожного з них.

- премії, нагороди, які вона, 
він одержали за особисті                                                                            
заслуги.

Стосовно останнього пункту, то зако-
нодавцем передбачено про можливість 
визначення судом за другим з подружжя 
право на частку цієї премії, нагороди, 
якщо буде встановлено, що він своїми 
діями (ведення домашнього господар-
ства, виховання дітей тощо) сприяв її 
одержанню.

Також передбачено, що суд може 
визнати особистою приватною 
власністю дружини, чоловіка май-
но, набуте нею, ним за час їхнього 
окремого проживання у зв’язку з 
фактичним припиненням шлюбних                                                                        
відносин.

Якщо ж у придбання майна вкладені 
крім спільних коштів і кошти, що на-
лежали одному з подружжя, то частка 
у цьому майні, відповідно до розміру 
внеску, є його особистою приватною 
власністю.

Якщо вам потрібна правова 
консультація, звертайтесь до «Ново-
айдарського бюро правової допомоги» 
Старобільського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за адресою : 93500, 
Луганська область, смт. Новоайдар, 
вул. Банківська, 16 або за телефоном 
095-60-30-913.
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Наприкінці серпня 2021 року хлопці 
та дівчата (19 осіб) із с. Муратове відпо-
чили на морі у м. Генічеськ, Херсонська 
область, Арабатська стрілка.

Доброю традицією в селі Муратове 
Новоайдарської селищної ради стало 
щорічно організовувати активний літній 
відпочинок, оздоровлення для місцевих 
дітей та молоді. Виключенням був мину-
лий 2020-й карантинний рік, але в цьо-
му році на ім’я директора Муратівської 
гімназії Олени Гречишкіної надійшов 
Лист-запрошення від Благодійної Ор-
ганізації «Благодійний Фонд «Карітас 
Лисичанськ», підписаний священником 
Української Греко-Католицької Церкви, 
настоятелем Парафії Святого Миколая 
Чудотворця УГКЦ (с. Муратове), добрим 
другом та опікуном наших дітей отцем 
Сергієм Паламарчуком.

Учнів та учениць гімназії у супро-
воді вчителя та представника батьків-
ського комітету ласкаво запросили взяти 

участь у дитячому відпочинковому та-
борі «Світанки України» на березі Азов-
ського моря з 12 по 20 серпня 2021 року 
(вперше ми там відпочивали у серпні           
2018 року).

У програму табору входило: актив-
ний відпочинок, ігри та конкурси, куль-
турно-просвітницькі бесіди, творчі 
майстер-класи та спортивні змагання, 
купання в морі. Кожен день вранці ми 
починали з відкриття дня, виконували 
Гімн України, вносили Прапор, оголо-
шували план заходів, а ввечері підводи-
ли підсумки і закривали день теж вико-
нанням Державного Гімну, чим трохи 
«дивували» відпочиваючих, але водно-
час це викликало у всіх до нас велику 
повагу. Дуже важливим під час відпо-
чинку на морі було дотримання безпе-
ки та протиепідеміологічних заходів, за 
чим пильно слідкував керівник табору                                    
отець Сергій.

Дні у таборі проходили цікаво, наси-

чено та змістовно, завдяки чіткій органі-
зації, координації дій та різноманітним 
заходам, які підготували для муратів-
ських дітей четверо виховників-анімато-
рів (семінаристи Денис та Тарас з Київ-
ської Духовної Семінарії УГКЦ, родом 
із м. Мукачево та м. Золочів; семінарист 
Люблінської Семінарії (Польща) Дми-
тро, з Тернопільщини; студентка Евеліна 
з Мукачева). Дуже корисним для наших 
дітей виявилося знайомство з цими ве-
селими, креативними, розумними стар-
шими друзями, але і муратівці вразили 
аніматорів своїми відкритими серцями, 
безпосередністю, дружелюбністю та по-
вагою до старших. Цей досвід спілкуван-
ня неоціненний і взаємозбагачувальний!

Незабутні та неповторні дні провели 
ми разом у таборі «Світанки України» 
в доброзичливій і щирій обстановці. 
Всі отримали багато позитивних емо-
цій, гарних вражень, яких вистачить нам    
надовго.

Проїзд (потягом в купе), проживання 
в будиночках по троє осіб на березі моря 
(відстань 20-30 м), 3-разове харчування 
для учасників табору було безкоштов-
не. Батьки внесли лише невеличкий           
благодійний внесок.

Велика подяка від нас всім доброді-
ям і жертводавцям з Німеччини, нашим 
друзям і благодійникам, хто турбуєть-
ся, піклується про нас, щиро за нас                
уболіває.

Особливо ми вдячні Апостольському 
екзарху у Німеччині та країнах Сканди-
навії, єпископу УГКЦ владиці Богдану 
Дзюраху, пані Бріггіт Вебер та іншим 
небайдужим людям за їх люблячі та         
відкриті на добро серця.

Хай Бог оберігає їх та щедро                     
обдаровує Своїми ласками! ДЯКУЄМО!

С. САБЄЛЬНІКОВА,
учитель Муратівської гімназії, 

учасник табору «Світанки України».

В День физкультурника на спортив-
ных площадках Новоайдара состоялись 
соревнования по различным видам спор-
та. Пожалуй, наиболее зрелищным было 
состязание юных футболистов, которые 
боролись за Кубок района по футбо-
лу. В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из Новоайдара, Алексеевки 
и Дмитриевки. Пять команд стреми-
лись к победе, пять коллективов стре-
мились показать свое мастерство, пять 
футбольных дружин вышли на поле для 
того, чтобы получить удовольствие и по-
радовать своих болельщиков красивой 
игрой. И этим они заслужили уваже-
ние и симпатии зрителей. Отмечу сра-
зу, что каждая игра была и красивой, и                                   
запоминающейся, и бескомпромиссной.

Уже в первой игре между коман-
дами Дмитриевки и ДЮСШ-1 на-
падающий дмитриевцев Александр 
Костомаров сделал свой первый «хет-
трик», забив в ворота соперников три 
мяча, и принес первую победу своей                                                
команде.

В следующем поединке его результат 
повторил Кирилл Яковлев из команды 
ДЮСШ-3, которая переиграла своих 
сверстников из команды ДЮСШ-2.

В этих поединках было все – и отлич-
ные обводные рейды к воротам сопер-
ников, и отчаянная игра вратарей, и пре-
красные штрафные, которые приводили 
к взятиям ворот. Красивейшим голом 
турнира я бы назвал гол Марка Труняко-
ва из Алексеевки, который был забит в 
игре Алексеевка – ДЮСШ-2. Он велико-
лепно исполнил штрафной удар и вывел 
свою команду вперед. Да и в осталь-
ных играх Марк привлекал к себе вни-
мание своей напористостью и жаждой                                                       
поразить ворота соперников.

Среди нападающих хотелось бы в 
первую очередь отметить Александра 
Костомарова из Дмитриевки, который сде-
лал все для того, чтобы его команда стала 
лидером. Его напористость и слаженная 
игра команды позволили футболистам из 
Дмитриевки стать обладателем Кубка и  
заслужить право быть лучшими в громаде.

В состав команды-победительницы 
кроме Александра Костомарова вошли 
братья Сеймур и Мурат Байрамовы, их 
двоюродный брат Расим Байрамов, а 
также Никита Еременко, Богдан Шокало 
и Влад Сладких.

Второе место заняла команда мальчи-
шек из ДЮСШ в составе Кирилла Во-
ронкина, Виталия Дугинова, Никиты 
Зайцева, Евгения Благодарова, Ни-
киты Доротюк, Максима Степанчука                      
и Богдана Гонцова.

Третье место заняли также фут-
болисты из Новоайдара – команда в 
составе Кирилла Яковлева, Матвея 
Кранцевича, Дениса Скоробагатько, 
Владислава Переяславского и Артема                      
Третьякова.

Победителей поздравил председатель 
Новоайдарской объединенной громады 
Игорь Шопин. Он вручил всем побе-
дителям грамоты и футбольные мячи. 
Кстати, как отдельный приз футболь-
ный мяч получили и юные футболисты 
из Алексеевки, которые хоть и не стали 
призерами, но показали хорошую игру и 
проявили немалую волю к победе.

Скажу откровенно, мне очень понра-

вилась атмосфера среди болельщиков. 
Ясное дело, что большинство из них 
были мамы, которые в своих репли-
ках-подсказках показали свое хорошее 
знание футбольной азбуки.

Безусловно, нельзя не отметить тре-
неров, которые готовили свои команды к 
футбольным баталиям. Это Алексей За-
пасный из Дмитриевки, Роман Поклон- 
ский из Алексеевки, Александр Шапова-
лов и Виктор Солдатенко из Новоайдара.

Районное коммунальное предпри-
ятие «Спорт для всех» (Роман Ромах) 
обеспечило и хорошее судейство, и                        
награждение участников.

Параллельно с футбольными батали-
ями на стадионе проходило и открытое 
первенство ОТГ по шашкам и шахма-
там. Скажу сразу, что надеялся увидеть в 
этом виде спорта гораздо больше участ-
ников. Тем не менее, чемпионом райо-
на по шахматам стал Илья Измалков, 
который в финале одержал победу над 
Романом Ромахом. А в борьбе за звание 
лучшего шашиста сошлись Владимир 
Баев и Павел Шароградский. Победу                             
одержал Владимир Баев.

В. МАРТЫНОВ.



      
4 «ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        № 38          17 ВеРеСНя     2021 р.

Кожного дня мій шлях на роботу про-
лягає повз помітне підприємство – Но-
воайдарське лісництво. Територія завж-
ди радує око чистотою і доглянутістю, 
у дворі безперервно кипить робочий 
процес. І як не поспілкуватися з цими 
працьовитими людьми ближче, особли-
во напередодні їх професійного свята – 
Дня працівників лісового господарства? 
Ну, що ж, не будемо відмовляти собі в 
цьому задоволенні. Ось нас привітно зу-
стрічає лісничій Юрій Олексійович Чер-
касов, який, до речі, скоро відзначатиме 
чудовий ювілей – сорокаріччя роботи                 
в Новоайдарському лісництві.

- Юрію Олексійовичу, спілкуємось 
уже не вперше. І Ви завжди так ціка-
во та захопливо розповідаєте про рідне 
підприємство, про тих, з ким працюєте 
щоденно пліч-о-пліч. Тож розкажіть 
й напередодні професійного свята про 
свій колектив, про людей, які з таким 
натхненням просто виконують свою                                                              
роботу.

- Так, колектив у мене відмінний. Є 
працівники з великим стажем та до-
свідом роботи, є й молодь, яка з енту-
зіазмом та великим бажанням береть-
ся за роботу та працює над розвитком                           
професійної майстерності.

Ви вже звернули увагу, що у нас пра-
цює пилорама. Їй уже понад 20 років. 
Але вона працює, ось зараз намагаємося 
забезпечити населення дровами в зв’яз-
ку з наближенням холодів, з планами 
справляємося. Безперебійну роботу пи-
лорами, її своєчасний ремонт забезпе-
чують О. О. Кузьменко та Д. В. Доро-
гавцев. Взагалі весь наш колектив – це 
люди на своєму місці, закохані в свою 
справу. Кожен з них – професіонал своєї 

справи. Чітко порається з покладеними 
обов’язками водій Володимир Вікторо-
вич Валуйський. Він готовий до роботи                                              
в будь-який час доби.

Великі обсяги робіт виконує колек-
тив в плані лісовідновлення. Приділяємо 
увагу декоративному лісорозведенню. 
В даний момент розводимо близько 25 
видів декоративних саджанців для озе-
ленення населених пунктів, приватних 
подвір’їв. Тут не можна не відзначити 
величезну роботу лісокультурниці Ва-
лентини Миколаївни Вакуленко, яка має 
величезний досвід роботи та чималий 
запас знань.

Мабуть, немає такої діяльності, в 
якій не брав би активну участь тракто-
рист Олексій Миколайович Синіцин – 
від вивозу дров до гасіння пожеж. Хоч 
зараз він знаходиться на заслуженому 
відпочинку, але продовжує допомага-
ти своєю працею підприємству, якому 
присвятив чимало років своєї трудової                            
біографії.

Особливі слова подяки за працю ад-
ресую майстрам лісу: О. О.  Гранатюку,  
А. В. Галіусу,  С. М. Лісняк, О. В. Кран-
цевич, А. Г. Бегларяну, А. М. Бойко, мо-
лодому спеціалісту А. І. Плотникову. 
Вони провели пожежонебезпечний пе-
ріод практично без вихідних (виняток 
склали, мабуть, тільки дощові дні), не 
допустивши поширення вогню на лісові             
площі.

Добре працюють водій пожеж-
ної машини А. М. Сич, боєць, сторож 
Н. М. Рубан, лісоруби Є. В. Розува-
єв та Д. В. Полянович, В. Н. Байов та                                          
Н. Черданцев, сторожі.

Дуже добре справляються зі своїми 
професійними обов’язками бухгалтер 

Олена Вікторівна Новобранцева, поміч-
ник лісничого Іван Олександрович Ган-
шин. Такий ось наш дружний колектив, 
об’єднаний спільними цілями і завдан-
нями. З професійним вас святом, колеги! 
Успіхів вам у роботі!

Тож, у переддень свята – Дня пра-
цівника лісу – колектив Новоайдар-
ського лісництва вітає всіх працівників 
лісу Новоайдарщини та всієї України                          
з професійним святом.

Ліс – не лише  унікальний і безцінний 
дарунок природи, окраса рідної землі, а 
й запорука нашої екологічної безпеки, 
основа економічної стабільності. А про-
фесія лісівників потребує не лише знань, 
відданості роботі, а ще й усвідомлення 
відповідальності перед поколіннями, 
які житимуть після нас, бо від того, на-
скільки професійно і віддано ви стави-
теся до роботи, залежить, яким буде ліс, 
природа через століття. Ви працюєте                        
для дітей і онуків.

Лісівники роблять свою справу – ство-
рюють нові ліси, доглядають за ними, 

захищають від шкідників і рятують від 
пожеж. Щиро вітаємо вас зі святом! Ба-
жаємо вам та вашим родинам мирного 
неба, міцного здоров’я, щастя, добра                                      
і достатку!

Ліс росте 100 років. За цей час змі-
нюються уряди, парламенти, прези-
денти…. А ліс буде рости і праців-
ники лісового господарства були, є 
і будуть працювати задля майбутніх                                                           
поколінь.

Саме ваша нелегка та  відповідальна 
праця покликана берегти і  розпоряд-
жатися найбільшим природним багат-
ством – лісами, що виплекані багатьма 
поколіннями українських лісівників, та 
завжди користується заслуженою шаною 
всього народу.

Прийміть в цей чудовий, осінній день 
найщиріші слова вітання зі святом, здо-
ров’я і добробуту вам та вашим родинам, 
стабільності, вагомих здобутків у профе-
сійній діяльності та  мирного неба над 
лісами України!

М. ТИХОНОВА.

На віку одного дерева – десятиліття праці не одного покоління лісівників. 
Цілі династії плекають рідні ліси та передають досвід, знання й любов до 
природи власним дітям та онукам. А для своїх молодших колег вони – гідний                   
приклад для наслідування.

Що не кажіть, а найбільше осінніх  клопотів у хліборобів і лісівників. Бо і 
ті, й ті живуть турботами про майбутній результат. Хлібороби – про уро-
жай, лісівники – про нові ліси. Осінь – особлива пора для працівників лісового 
господарства: напружена й працелюбна. Адже ліс, як мала дитина, завжди 
потребує до себе уваги і догляду. Щоб залишити після себе високопродуктивні 
ліси для майбутніх поколінь, лісівники виконують комплекс лісогосподарських           
робіт.

До того ж, саме восени, цього року – 19 вересня, лісівники відзначають своє 
професійне свято – День працівників лісу.

І в усіх поколіннях жителів нашого району ви не знайдете людини, яка б         
не любила ліс, не турбувалася про його майбутнє.

День працівника лісу — не лише професійне свято, яке за 
традицією відзначаєтеся золотої осені.  Шановні колеги, працівники 
лісу! Прийміть в цей чудовий, осінній день найщиріші слова вітання 
з професійним святом. Хай він для вас, як і інші дні, буде напо-
внений гідним визнанням професійного внеску в загальнодержавну                                                                        
справу.

Святкуючи разом з вами, бажаю щоб це свято принесло у ваш дім 
щастя, добро і надію на краще майбутнє. Щиро зичу благополуччя, щоб 
реалізовувались ваші кращі задуми і була щасливою доля. Всім свят-
кового настрою, удачі, достатку і здоров’я. Мудрості і терпіння, зла-
годи і достатку, успіхів, творчої праці, віри у прекрасне майбутнє та                     
примноження лісового фонду Новоайдарщини.

Ю. ЧЕРКАСОВ, лісничій Новоайдарського лісництва.

Фото з архіву «ВН»
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В минулому номері нашої газети було 
надруковано статтю про святкування 
Дня Незалежності в селі Олексіївка.

Одним із цікавих заходів став конкурс 
читців віршів. Переможницею в ньому 
стала юна талановита дівчинка Варвара 
Швачка. Їй всього лише чотири рочки,     
а вона вже така неймовірно різнобічна.

Місію дізнатися якомога більше 
про дівчинку люб'язно погодилася взя-
ти   на себе наш відповідальний, пунк-
туальний та надійний позаштатний 
кореспондент Наталія Іллівна Геть-
манцева. Вона поспілкувалась із ху-
дожньою керівницею Олексіївського 
СБК Надією Гапоновою та завідую-
чою дитячого садочка «Білосніжка»                                                                         
Наталією Тищенко.

І ось який портрет юного дарування 
вийшов. Оточена любов'ю та турботою 
родини, Варя росте всебічно розвиненою 
дівчинкою, яка цікавиться ну практично 
всім.

Щойно розпочав свою роботу танцю-
вальний гурток в СБК, вона відразу ж ста-
ла його активною учасницею, розповідає 
Н. Гапонова. Дівчинка обожнює малюва-
ти, особливо фарбами. Не уявляє себе без 
музики та співів. Її найулюбленіші пісні – 
«Червоні черевички» та «Ягода-малина». 
«Якщо в неї щось не виходить відразу, 
або вона чогось не вміє, то буде старати-
ся, допоки не  досягне свого», - зауважує          
Надія Миколаївна.

Варя – дуже дружелюбна дівчинка, 
дружить та спілкується з усіма дітками в 
гуртку. Залюбки робить різноманітні по-
робки, які знаходять своє місце в «Дитячій         
кімнаті» сільської бібліотеки.

А ще вона, як справжня дівчинка, слід-
кує за модою, полюбляє гарні вбрання, 
різноманітні аксесуари. І особливо —           
виходити в них на сцену.

Як говорить завідуюча дитячим садком 

Н. О. Тищенко, Варвара – дівчинка добро-
зичлива та серйозна, дуже відповідальна 
та активна. «Вона – розумничка з трьома 
плюсами, - додає Наталія Олександрівна. - 
На неї завжди можна покластися».

Ось і цього разу Варвара Швачка по-
казала себе просто неймовірною розум-
ничкою. Вона взяла участь і в «Параді ви-
шиванок», і в святковому флеш-мобі. Але 
особливі враження залишила її участь в 
конкурсі читців. Варвара стала його най-
молодшою учасницею. Але виступала на 
рівні з більш дорослими та досвідченими 
конкурсантами. Її декламування вірша чу-
довою мелодійною українською мовою, та 
ще й таке виразне та проникливе, нікого не 
залишило байдужим. Тож Варя заслужено 
отримала своє перше місце.

Впевнені, її й надалі чекатиме великий 
успіх. Так тримати, Варваро! Рости та-
кою ж талановитою, активною, чуйною,          
яка ти є зараз! Все в тебе вийде!

Опалювальний сезон:
обігрівайтесь безпечно

Як показує досвід, найбільш дієвим 
способом уникнення трагедій є елемен-
тарне дотримання громадянами правил 
пожежної безпеки. Для запобігання по-
жежам у житловому секторі слід чітко 
виконувати рекомендації рятувальни-
ків. Найчастіше загоряння у будинках 
відбуваються через перенакалювання 
печі, тріщини у кам'яній кладці, засто-
сування для розпалювання горючих і 
легкозаймистих рідин, випаданні з то-
пки жарин. У сильні морози печі нерідко 
топлять тривалий час, в результаті чого 
відбувається перегартовування окремих 
їх частин. Якщо підлога перед топкою 
дерев'яна, необхідно прибити до неї ме-
талевий лист розміром 50x70 см. Не збе-
рігайте на горищі поблизу комина горючі 
матеріали. Ні в якому разі не залишайте 
розпалену піч без догляду й не доручайте 
це дітям. Перед початком опалювально-
го сезону перевірте її, а за необхідності 
- прочистіть димар. Взагалі, такі профі-
лактичні огляди потрібно здійснювати  
не менше двох разів на рік.

Чимало пожеж виникає і через не-
справність чи неправильну експлуатацію 
електроприладів.

Щоб запобігти біді, варто               
пам'ятати:

- не використовуйте для обігріву при-
міщень несертифіковані та саморобні  
нагрівальні прилади;

- при експлуатації серійних нагрі-
вальних пристроїв прослідкуйте за тим. 
щоб вони були правильно встановлені,         
обмежте дітям доступ до них;

- відстань від електричних опалю-
вальних приладів до горючих мате-
ріалів і конструкцій має становити                             
не менше 0,25 м;

- не залишайте без нагляду увімкнені 
в електромережу нагрівальні прилади, 
телевізори, праски тощо;

- не перевантажуйте електричні ме-
режі, не вмикайте одночасно кілька 
побутових електроприладів великої                    
потужності;

- не застосовуйте саморобних не-
каліброваних плавких вставок у                               
запобіжниках електричного струму.

Не забувайте, що лише дотриман-
ня правил пожежної безпеки допоможе 
врятувати людські життя та матеріальні   
цінності від зазіхань вогняної стихії!

«Гаряча лінія»

24.09.2021 р. з 10:00 до 12:00 буде 
проводитися телефонна «Гаряча лінія» 
з тимчасово виконуючим обов'язки на-
чальника Щастинського районного уп- 
равління Головного управління ДСНС 
України у Луганській області, підпол-
ковником служби цивільного захисту         
Лебідь Андрієм Анатолійовичем.

За телефоном (06445) 9–20-59 ви змо-
жете отримати відповіді на питання 
відносно роботи Щастинського район-
ного управління Головного управління 
ДСНС України у Луганській області.

Етнофестиваль розпочався на цен-
тральній площі, навпроти Новоайдар-
ського селищного Будинку культури, 
звідки стартувала урочиста хода учас-
ників і гостей фестивалю з українським 
прапором. Хода пройшла вулицями до 
мальовничої місцини на березі річки 
Айдар, де було облаштовано сцену і під-
готовано все необхідне для основної 
частини заходу – виступів учасників                                                
фестивалю.

Відкрили захід виконуюча обов’язки 
голови Луганської обласної державної 
адміністрації – керівника обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації Катерина 
Безгинська, голова Щастинської районної 
ради Олена Коробка і Новоайдарський се-
лищний голова Ігор Шопін, що подякува-
ли всім, чиїми зусиллями етнофестиваль 
став реальністю, і від усієї душі побажа-
ли і учасникам, і гостям свята прекрасно 
провести час, насолоджуючись дійством.

В основній частині фестивалю висту-
пили артисти і з Новоайдару, і з сіл райо- 
ну. Так, протягом заходу порадували пу-
бліку своєю майстерністю, виконуючи 
лемківські народні пісні, жіночий вокаль-
ний ансамбль «Паняночки» Штормівсько-
го сільського Будинку культури (керівник 
– Олена Сотнікова), дует у складі Галини 
Остапенко та Карини Шевченко (Марсів-
ський народний дім), Валерія Дорошина 
з Новоайдарського селищного Будинку 
культури і Катерина Сидоренко з Новоа-
йдарської дитячої школи мистецтв. Укра-
їнські народні та сучасні пісні виконали 
жіноче вокальне тріо «Айдарія» Новоай-
дарського селищного Будинку культури 
(керівник – Олександр Тіханов), народ-
ний жіночий вокальний ансамбль «Мар-
сіаночка» Марсівського народного дому 
(керівник – Володимир Болдінов), жіно-
чий вокальний ансамбль «Любавушки» 
Айдар-Миколаївського клубу (керівник – 
Юлія Крохмальова), жіночий вокальний 
ансамбль «Акація» Денежниківського 
сільського Будинку культури (керівник – 
Раїса Полянська).

Продовжилося свято врученням пам’-                                                                        
ятних відзнак і подарунків учасни-
кам фестивалю. Заступник начальника 
управління культури, національностей, 
релігій та туризму Луганської обласної 
державної адміністрації Олександр Ко-
зенко, запрошений на сцену для цієї по-
чесної місії, акцентував увагу на тому, 
що етнофестиваль «Стежками Лем-
ківщини» вже вдев’яте проводиться в 
Луганській області, що свідчить про 
колосальну важливість збереження лем-
ківських традицій, культури, мови, пам’я-
ті про історію цього народу, бо все наз-
ване є невід’ємною частиною культурної                                                                        
палітри Луганщини.

Завершувався етнофестиваль пре-
красним поєднанням – піснею «Мир над 
Україною» у виконанні тріо «Айдарія» 
і обрядом запалення лемківської ватри, 
що навколо неї учасники і глядачі утво-
рили велике і дружнє коло. Нехай палає 
яскраво ватра, нехай збережуться тради-
ції лемків – народу, що не відмовляється 
від своєї культури, навіть живучі далеко             
від рідних місць!

10 вересня в Новоайдарі проходив відкритий обласний етнофестиваль «Стеж-
ками Лемківщини». Захід проводився з метою збереження і популяризації куль-
тури, мови, традицій, народної творчості лемків – нечисельного, але незламного 
народу, на долю якого у ХХ столітті випало чимало випробувань. У 1940-і роки 
лемків насильно переселяли з їх етнічних територій, і чимало представників 
цього народу опинилися на Донбасі, зокрема, й на Новоайдарщині. Минуло вже 
майже 80 років, змінилися покоління, і тепер нащадки лемків-переселенців 
живуть пліч-о-пліч з нащадками тих, хто мешкав у донбаських степах 
століттями. І сьогодні лемківські традиції, пісні, творчість є невід’ємною 
частиною місцевого культурного розмаїття, бо цей народ навіть у важкі 
часи не втратив своєї ідентичності, не забув свого коріння – того, як жили, у                             
що вірили, чим пишалися, що плекали діди-прадіди.

 Хода з українським прапором центром селища

Учасники етнофестивалю на урочистій церемонії нагородження
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Есть медицинские вопросы? Звоните!
В Национальную службу здоровья Украины 

по номеру 16-77 (все звонки бесплатные). Опера-
торы отвечают на звонки с 09:00 до 18:00 в рабочие                                               
дни.

Позвонив на 16-77, можно узнать:
- где найти семейного врача, с которым можно за-

ключить декларацию;
- что входит в бесплатный пакет услуг первичной 

медпомощи;
- предоставляет ли ближайшая или любая другая 

больница бесплатную помощь в рамках Программы 
медицинских гарантий;

- положены ли бесплатные медуслуги в соответствии 
с тем или иным диагнозом;

- какие препараты входят в программу «Доступ-
ные лекарства», где находится ближайшая аптека с            
«Доступными лекарствами»;

- что такое электронное направление и как им 
воспользоваться;

- как правильно подать жалобу, если отказыва-
ют в консультации, обследовании по электронному                 
направлению или бесплатной медпомощи.

Это лишь часть вопросов, на которые дает ответы 
контакт-центр службы здоровья.

napensii.ua

Основные проявления
непереносимости глютена

Сегодня безглютеновую диету соблюда-
ют даже те, кто не имеет клинических показаний                                                        
к этому. 

Глютен представляет собой растительный белок, 
содержащийся в злаках: овес, пшеница, рожь, яч-
мень. Также его добавляют в ряд других продуктов, 
что обеспечивает, например, плотность соусам и мяг-
кость хлебу. Именно поэтому его еще называют клей-
ковиной. При этом отметим, что глютен может быть 
вредным, но только для группы населения, имеющей                                    
в анамнезе целиакию. 

Целиакия - это патологическое состояние, харак-
теризующееся хроническим развитием изменений со 
стороны слизистой оболочки тонкого кишечника и на-
рушением усвоения пищи. Заболевание является до-
статочно опасным и имеет аутоиммунную природу. То 
есть при развитии целиакии даже незначительная доза 
глютена может вызвать тяжелую иммунную реакцию, 
именно с этой целью и придерживается безглютеновая 
диета. 

Основные симптомы целиакии. Механизм раз-
вития целиакии заключаться в развитии иммунной 
реакции, и, как следствие, воспалительного процес-

са с поражением слизистой тонкого кишечника. Это в 
свою очередь вызывает нарушение процесса всасыва-
ния необходимых питательных веществ и наруше-
ния самого пищеварения, что вызывает следующие 
симптомы: диарея или запор; нарушение МЦ у жен-
щин; нарушение общего самочувствия и изменения 
настроения (депрессивное состояние); кожные пора-
жения (например, дерматит); изменения со стороны 
веса (похудение или наоборот увеличение массы тела); 
остеопороз. При развитии заболевания в детском или 
подростковом возрасте к вышеупомянутым симпто-
мам присоединяются задержка полового созревания, 
роста, повреждение зубов, выпадение волос и тому                                                                
подобное.

Диагностика и тактика лечения целиакии. В це-
лях диагностирования целиакии проводится ряд ла-
бораторных исследований. С целью подтверждения 
диагноза проводится биопсия. Тактика лечения будет 
состоять в исключении всех продуктов, содержащих 
глютен (овес, пшеница, спельты), в том числе продук-
тов, где глютен служит загустителем (соусы, подлив-
ки). Поэтому важно всегда проверять состав продуктов, 
которые вы покупаете. 

Глютен и его непереносимость. Кроме того, глютен 
как природное вещество может вызвать пищевую непе-
реносимость. К основным проявлениям данного нару-
шения относятся: проблемы с пищеварением; изжога и 
метеоризм; появление чувства «переполнения» живота; 
запоры; нарушение общего самочувствия. Устранение 
проблемы будет заключаться в ограничении глютена в 
рационе, а не его полное исключение как при целиа-
кии. Также очень часто при развитии аллергии на пше-
ницу возможна перекрестная реакция и возникновение 
аллергии на глютен или другой вид белка (например, 
альбумин, глобулин). Помните, что глютен, как и лю-
бое вещество, является полезным в умеренном коли-
честве. Однако при появлении дискомфортных ощу-
щений после употребления продуктов, содержащих 
глютен, проследите за своим состоянием, исключив эти 
продукты из рациона или ограничив их употребление. 
Лучшим вариантом будет обращение к врачу с прохож-
дением исследования на определение непереносимости      
глютена.

itmed.org 

Как бороться с укачиванием

Укачивание в транспорте на языке официальной ме-
дицины называется кинетозом. Эта проблема обычно 
возникает в условиях, когда человек подвергается воз-
действию монотонных колебаний: в самолете, поезде, 
автобусе, во время морского круиза или даже катания 
на качелях.

Многие ошибочно считают кинетоз «детской болез-
нью», поскольку от укачивания страдает каждый вто-
рой ребенок. Но не менее 20 процентов взрослых лю-
дей (чаще это женщины) также испытывают в поездках 
дискомфорт разной степени.

Причины проблемы. Основная причина укачива-
ния – индивидуальная или наследственная предраспо-
ложенность, а также слабый вестибулярный аппарат 
(орган чувств, находящийся во внутреннем ухе и отве-
чающий за ориентацию в окружающем пространстве). 
Сбой в его работе происходит из-за противоречивых 
сигналов, которые мозг получает во время поездки. 
Вестибулярный аппарат сообщает о движении с оп-
ределенным ускорением, глаза фиксируют мелькание 
предметов за окном, но при этом мышцы остаются                     
в покое.

Дополнительными провоцирующими фак-
торами могут стать жара, духота, употребле-
ние алкоголя, посторонние запахи или звуки                                                                                           
в транспорте.

В группе риска также люди, страдающие депрес-
сией, боязнью замкнутого пространства, воспале-
нием уха, нарушенным мозговым кровообращением, 
заболеваниями вегетативной нервной системы и 
желудочно-кишечного тракта. Кроме того, дока-
зано, что больше кинетозу подвержены чувстви-
тельные и легковозбудимые люди, которые боятся, 
что их укачает, и таким образом «программируют»                                                                                        
себя.

В то же время симптомы укачивания у разных людей 
могут несколько отличаться.

Что делать? Если вы знаете за собой склон-
ность к укачиванию, примите профилактические                            
меры.

- в автомобиле и автобусе меньше укачи-
вает на передних сиденьях, садитесь по на-

правлению движения, чтобы не ехать спиной                                                                                             
вперед;

- захватите с собой мятные леденцы, менто-
ловую жвачку, яблоко, дольки лимона или апе-
льсина. При первых признаках укачивания кла-
дите в рот сосательную конфету или цитрус, 
стараясь сосредоточиться на вкусовых ощущениях                                                                                                 
и отвлечься;

- в пути часто пейте маленькими глоточками. Луч-
ше всего спасает от тошноты апельсиновый и грейп- 
фрутовый сок, минералка без газа или охлажденный       
мятный чай;

- по возможности откройте в транспорте окно или 
включите кондиционер и делайте медленные и глу-
бокие вдохи-выдохи. Если тошнота не отступает, 
глубоко вдохните и задержите дыхание. Повторите                             
4-5 раз;

- в дороге не читайте и не смотрите на быстро 
мелькающие пейзажи за окном, – так вас укачает 
еще быстрее. Лучше закройте глаза и постарайтесь                
задремать.

По утрам болит голова

Утренние головные боли бывают у многих людей. 
К этому склонны даже здоровые люди. Такая боль ча-
сто проходит самостоятельно, без медикаментов или 
специальных упражнений. Однако, головная боль по 
утрам может быть симптомом серьезного заболевания. 
Врачи рекомендуют обязательно пройти обследование, 
если у вас частые головные боли по утрам и нет ни-
каких видимых для этого причин. Правильный диагноз 
и лечение помогут вам избежать этого неприятного 
явления и не пропустить первые симптомы серьезной                    
болезни.

Стресс. Постоянная эмоциональная нагрузка, на-
пряжение, отсутствие полноценного отдыха – все 
это приводит к хроническому стрессу. А это чревато 
не только головными болями по утрам, а и другими 
проблемами со здоровьем. Когда вы отдыхаете, уро-
вень гормонов стресса падает, и происходит быстрое 
высвобождение нейротрансмиттеров - химических 
посредников мозга. Они сигнализируют вам о том, 
что нужно расслабиться. Кровеносные сосуды сужа-
ются, а потом снова расширяются, и это вызывает                                                                       
головную боль.

Обезвоживание. Последите за вашим водным ба-
лансом. Возможно, вам не хватает жидкости, и по но-
чам организм обезвоживается, что и приводит к утрен-
ним головным болям. Медики рекомендуют выпивать 
от шести до восьми стаканов воды ежедневно.

Скрежетание зубами. Эта ночная привычка может 
быть причиной того, что вы просыпаетесь с головной 
болью. Скрежетание зубами и сжатие челюстей могут 
быть вызваны стрессом или беспокойством. Многие 
люди даже не подозревают, что по ночам с ними такое 
происходит.

Алкоголь. Самая простая причина, которая могла бы 
объяснить ваши головные боли по утрам. Похмелье – 
это процесс, при котором вы просыпаетесь с сильной 
головной болью. И тут может быть совокупность фак-
торов – алкогольное отравление, обезвоживание. Помо-
гут в таких случаях обезболивающие препараты, боль-
шое количество жидкости и дополнительные лекарства 
для восстановления электролитов.

Пищевые триггеры. Еда, как ни странно, может ока-
заться причиной головных болей по утрам. Некоторые 
продукты даже могут спровоцировать приступ мигре-
ни, поэтому медики советуют исключить из рациона по 
вечерам сыр, газированные напитки, тёмный шоколад, 
обработанное мясо и рыбу.

rbc.ua
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

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

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

услуги

куплю
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77.
ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ, б/у. 095-05-62-485.

продам
GEELY-MK, 050-85-75-851.
МОПЕД «Канони». 095-05-62-485.
Новые СТАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ. Тип G 22, нижнее под-

ключение с терморегулятором. 30/72 – 1 шт., 40/80 – 2 шт.                          
095-50-239-18.

Пятилитровый ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, б/у, в хорошем                           
состоянии. Недорого. 099-36-88-604.

КОРОВУ на молоко. 050-63-45-055, 050-63-45-978.
КОРОВУ на молоко и ТЕЛЁНКА (3,5 месяца). 099-67-12-300.
СЕНО. 1,75 грн. 066-31-32-595.

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

КиРПиЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКи, 

ПЛиТЫ ПКЖ (6х1,5),
РигЕЛя, ПЕРЕмЫЧКи,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 37:
По горизонтали: 1. Симпозиум. 8. Мачете. 9. Ученик. 11. Ник. 

14. Кролик. 15. Изверг. 16. Алиготе. 19. Знамя. 20. Слюна. 21. 
Изнанка. 22. Сумма. 24. Нолик. 26. Гринпис. 28. Сейнер. 29. Внуч-
ка. 30. Акт. 32. Пробор. 33. Версия. 34. Аккордеон.

По горизонтали: 2. Ищейка. 3. Плен. 4. Звук. 5. Умение. 6. Над-
лом. 7. Символ. 10. Драндулет. 12. Изгнанник. 13. Транжирка. 17. 
Лазер. 18. Такси. 23. Монарх. 25. Орудие. 26. Гребок. 27. Сверло. 
30. Арго. 31. Твид.

СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) на ім’я    
ГАНШИНОЇ Лідії Володимирівни вважати недійсним.

Втрачене ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО на ім’я  ГРИГОРОВА 
Євгенія Юрійовича, 19.09.1993 р. н., вважати недійсним.

Втрачене ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО на ім’я  ГУДКОВА 
Віталія Сергійовича, 20.07.1991 р. н., вважати недійсним.

Втрачене ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО на ім’я КУЗНЕЦОВА 
Олександра Сергійовича, 28.06.1988 р. н., вважати недійсним.

Втрачене ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО на ім’я  ШЕСТО-
ПАЛОВА Володимира Володимировича, 06.11.1980 р. н.,                                    
вважати недійсним.

считать недействительным

17 сентября 2021 года –
полгода светлой памяти

ПЕТРУСЕВИЧ
Василия Дмитриевича
(06.03.1950 – 17.03.2021)

Помним. Любим. Скорбим.

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

Жена, дети, внуки,
родные, близкие. 

40 дней светлой памяти
БОЙКО Николая Антоновича

(26.03.1940 – 09.08.2021)
Дивлюсь я на небо
та й думку гадаю:

Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому мені, Боже,

ти крилець не дав?
Я б землю покинув
і в небо злітав…

Это слова одной из любимых 
песен нашего папы, дедушки, 
прадедушки Бойко Николая 
Антоновича, который 9 ав-                                              
густа 2021 года ушел от нас                     
на небо.

Такая после смерти пустота,
И сердце снова сковано печалью,

И речи над могилой – суета,
Земля над погребёнными мечтами…

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек,

В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый папа – Человек.

Ты всех любил и песни пел,
В семье  – надежда и опора,

Мир почернел, свет потускнел,
И безутешно наше горе…

Спасибо, родной, что ты был.
Низкий поклон тебе, Царствие небесное и наша память.

Дети, внуки, правнуки.

40 дней светлой памяти
дорогой коллеги, замечательного человека

КЛИМОВОЙ Марии Федоровны

Не передать, как сердцу больно,
И нужных слов – не подобрать,

Умела дружить ты так достойно,
Умела печаль легко прогнать.

Умела  надежной быть и верной,
И жизнь неистово любила,

За что же небо стало гневным,
И почему твой час пробил?

Тебе бы цвесть еще, наш друг,
И много лет лишь ввысь расти,
Но замолчал твой сердца стук,

Не сберегли тебя, прости...

Работники культуры Новоайдарщины.

ПОМНИМ.. .

Глибоко сумуємо з приводу смерті активної учасниці ве-
теранського руху району  – КРАВЧЕНКО Ніни Іванівни та 
висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Новоайдарська районна організація ветеранів.

Ключворд
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19 сентября отмечает 
75-летний юбилей

Татьяна
Константиновна 
ИКОННИКОВА!

Поздравляем самую 
лучшую сестру, верную 
жену, заботливую тетю, 
любящую бабушку и 
прабабушку с юбилеем!

Своей добротой, не-
устанной заботой обо всех 
от мала до велика, стремле-
нием помочь и действенной 
помощью всем, кому она нужна, 
своим талантом рукодельницы, знатоком и изгото-
вителем изысканных кулинарных шедевров, глубо-
кими знаниями и широтой кругозора ты снискала                
любовь и уважение всей нашей большой семьи.

Пусть все то добро, что ты отдаешь нам, вер-
нется тебе здоровьем, хорошим настроением, 
спокойствием и уверенностью за собственное                       
будущее и будущее всех наших поколений.

Тебе, как главе нашего рода, многая лета!      
Мира в душе, в доме, в стране.

От имени всей семьи, Анна Божкова.

19 сентября 2021 года. Новоайдар.

Симфонії та джаз 
відіграє дощем 

На помідорках неминуча осінь.
Мережива плете,

і макраме з плющем.
В снопи збирає

жовтяниці хлібоносі.
Й заварює з тобою нам глясе.

І ми гадаєм: донесе, не донесе?
Вже постуднілі ранки,

і свіжіші ночі.
Озера дихають

шампунями-туманами.
Їм листя

щось розгублено шурхоче,
Коли ми разом,

шоколадними каштанами,
Здається – аж до літа наїмося.

******
Солом’яні фарби
води й узбережжя

Зарухались,
наче під пензликом осені.

З поверхні,
як дзиґи, злітають кортежі

Коро́мислок, люток,
но́го-ви́лко-хвостиків

…Так, пахощі й кадри,

розвіяні вітром,
Здаються нам – нами,

космічним ефіром.
******

Я – у човні малюю,
а зверху і знизу

Понад водами жовтими
й вглиб у ставок

Деревій верболистний
у кучерах-ризах 

Демонструє на ніжках
в’юнкий килимок.

Та погода у вересні –
змінно-примхлива,

Вітер хмарками грає –
й синіє вода.

Перелітні промінчики,
ще лоскітливі,
Сповіщають

про скорі відльоти дроздам..
******

Очі дотиком в листя
Зізнаються в коханні до осені..

Струм услід:
обернися

Й пригадай усе те,
що збуло́ся…

Загадаєм: зустріти – 
Що найкраще

в майбутньому су́диться!
******

Заряджаюсь від дерева,
ту́люся, мов до людини.

Вересневі дощі – не липневі, 
але – і не сніг.

Час дієвий спливає
у літньо-пісочних годинниках:

Переможений – ти?
Чи – піднявся, то вже переміг?

Резонують у вересні
люди й природні куточки:
Приєднатися, зацінувати,

десь гвинтиком стати.
…Роздивляються гостро колеги 

колег, лічки, пошту:
Чи з’явились надії,

чи знов застарілі цитати?..
А з дерев камертонами

блюз грає відповідь ноші.
******

Сором’язлива матіола
терпкими ароматами 

завершує це літо
Соло́м’яне – довкола, 
гарбу́зні інкрустатори,   
і морквою – кульбіти.

Ми наче багачі усі, 
на торгах, де мед і карасі.
…Чужі, та всі у вересні –

в плюсі́.
І дині світять сонечком:

«Вкуси́...»
Є. ЮХНИЦЯ.

******
Ну, вот и все. Уже пришла

Осенняя пора.
Холодный, мелкий дождичек

Заморосил с утра.
И сразу лужа у ворот,

Опавшие листы,
И сразу грустно от того,

Что мокрые кусты.
Я не успела оборвать
Созревший виноград,

А примитивный воробей,
Я вижу, очень рад.

Он на разведку прилетел,

И скоро стайка птиц
Уселась дружно на кустах

И стала ждать синиц.
А мне не жалко.

Пусть клюют,
Ведь им так мало надо.

Я птиц немного подкормлю,
И от того я рада!

С. ЛАХРИНА, Новоайдар.
******
Пируэт

Я заерзал.
Писать стих собрался.

Шевельнулся родной силуэт.
Как же, господи, я испугался

И со стулом
свершил пируэт.

Со стола полетели страницы,
В голове потерялись слова,

Из души
улетела Жар-птица,

Собиралась ведь
там зимовать.

Путешествия нить оборвалась.
Груз мечты

смог со стулом свалить.
На полу тело вдруг оказалось
В аллегории жажды – любить.

Кружку с чаем
ты вдруг уронила.

Это было движеньем твоим,
Кипяточком меня вдохновила,

Так попал я
в горячий Гольфстрим.

Те слова,
что доверил Вселенной,
(Непечатные были они)

За насмешкой
всех образов смены

По полям разбросали огни.
Шевельнулся

пожар на рассвете.
Горизонт был заерзан звездой.

Так описан был мной,
как поэтом,

Пируэт, совершенный Луной.

В. СУВОРОВА.
******

Петриківські візерунки,
В хрестик вишиванка.
Сабля блиска у ножнах

В нашого Іванка.
Коваль викував її
На захист країни.

Присягни, козак, і ти.
Слава Україні!

Груддю прапор прихищу,
Стану на коліно.

Я державу так люблю.
Слава Україні!

Лютих буду ворогів
Бити що є сили.

Серед поля їх знайду,
Де б їх не носило.

Спокій, сон, любов і мир
Завдяки людині,

Захищатиму сім’ю!
Слава Україні!

Якщо треба на таран,
Там я і загину,

Батьківщина лиш одна!
Слава Україні!

І. МАРТОВИЦЬКА,
с. Колядівка.

17 сентября. 11-й лунный 
день. Растущая Луна в знаке Во-
долей. Мощный энергетический 
день, который благоволит как 
новым начинаниям, так и вопло-
щению в жизнь поставленных 
целей. Упорство в достижении 
желаемого обязательно прине-
сет свои плоды. Самое время 
отправиться в путешествие.

18 сентября. 12-й лунный 
день. Растущая Луна в знаке 
Водолей. Этот день стоит про-
вести без спешки и суеты. По-
ложитесь на судьбу, она знает 
правильное решение. В две-
надцатые лунные сутки звезды 
обещают удачу в любовных от-
ношениях. Проведите время с 
возлюбленными, общий досуг 
укрепит вашу связь.

19 сентября. 13-й лунный 
день. Растущая Луна в знаке 
Рыбы. День полон необычных 
и загадочных событий. Тех, кто 
верит в магию, ожидает везе-
ние. День, когда хорошо про-          
анализировать свои предыдущие 
ошибки. Это поможет укрепить 
авторитет и продвинуться по 
карьерной лестнице. Возможно, 
проявятся скрытые таланты.

20 сентября. 14-й лунный 
день. Растущая Луна в знаке 
Рыбы. Наиболее активный день 
лунного месяца. Не стоит пре-
даваться ничегонеделанию, это 
может отвернуть удачу. Ваши 
предложения и проекты най-
дут единомышленников, ко-
торые помогут их реализовать. 
В четырнадцатые лунные сут-

ки не нужно принимать скоро-
палительные решения, стоит        
взвесить все за и против.

21 сентября. 15-й лунный 
день. Полнолуние в знаке Овен. 
Луна на пике активности мо-
жет подкинуть неразрешимые 
ситуации. Стоит избегать кон-
фликтных ситуаций – это мо-
жет закончиться несчастьем. 
Рискованных мероприятий 
лучше избегать. Повышает-
ся вероятность осложнений                                
в отношениях.

22 сентября. 16-й лунный 
день. Убывающая Луна в знаке 
Овен. Сегодня не стоит суетить-
ся и принимать необдуманные 
решения. Можно отступить от 
правил и наверстать упущен-
ное. Лучшим решением дня 
будет освободить голову от 
навязчивых мыслей, отдохнуть 
и максимально расслабиться.

23 сентября. 17-й лунный 
день. Убывающая Луна в зна-
ке Овен. Переизбыток энергии 
можно сегодня направить в 
творческое русло. Благоприятна 
также физическая активность. 
Нужно дать выход накопив-
шейся энергии, чтобы избежать 
скандалов и конфликтов. Важ-
но противостоять соблазнам 
сегодняшних лунных суток, 
а это будет еще то испытание                    
на прочность.


