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1 млн доларів гуманітарної допомоги від ООН
отримають мешканці 52 населених пунктів 

уздовж лінії розмежування.

За січень-липень 2019 року казна Луганської області 
поповнилася на 9 млн 98 тис. гривень від плати за 
ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями і 

тютюновими виробами.

 

Луганщина 
археологічна

Вона повідомила, що під уро-
жай 2019 року посіяно 287,2 тис. 
га озимих культур. З них: озимої 
пшениці – 270,2 тис. га, озимого яч-
меню – 8,9 тис. га, озимого жита –                     
1,7 тис. га.

На проведення весняно-польо-
вих робіт аграріями області витра-
чено 3,26 мільярда гривень.

Цьогоріч у збиранні врожаю 
задіяно 997 одиниць зернозбираль-
них комбайнів та 516 жниварок. У 
2018 році закуплено 543 одиниці 
збиральної техніки, але через вели-
ке навантаження цієї кількості ще 
недостатньо.

У період весняно-польових 
робіт для підвищення врожайності  
внесено 67 тисяч тонн мінеральних 
добрив.

В  області вже намолочено 1 млн 
23 тис. тонн ранніх зернових куль-
тур. Середня врожайність складає 
34,6 ц/га. Зокрема, озимої пшениці 
– 910 тис. тонн, озимого ячме-
ню – 29,1 тис. тонн, ярого ячме-
ню – 71,1 тис. тонн, зернобобових 
– 7,2 тис. тонн, озимого ріпаку –                                               
6,3 тис. тонн.

Серед районів перше місце по 
збиранню ранніх зернових утримує 
Марківський (45,6 ц/га), друге – 
Новоайдарський (40,3 ц/га), третє – 
Білокуракинський (38 ц/га).

До приймання зерна врожаю 
2019 року готові 16 елеваторів 
ємністю 790 тис. тонн. Крім того, 
сільгоспформування мають власні 
потужності для зберігання врожаю 
ємністю понад 1 млн тонн.

Крім того, Любов Безкоровай-

на повідомила про перспективи                                                         
розвитку галузі тваринництва в 
Луганській області.

Наразі на Луганщині налічується 
59 тис. голів великої рогатої худо-
би. З них – 25,3 тис. корів, 50,3 тис. 
голів свиней, 29,6 тис. голів овець 
та кіз, 1206,9 тис. голів птиці, 48 
тис. од. бджолосімей.

Протягом 2019 року вдало-
ся стабілізувати і наростити у 
порівнянні з відповідним періодом 
2018 року поголів’я свиней – на 
15,4 %, овець та кіз – на 2,1 %, 
великої рогатої худоби – на 3,6 %.  

Надій молока на одну корову 
в сільгосппідприємствах області 
становить 4 тис. 312 кг. Серед 
районів підвищена продуктивність 
стада корів у Кремінському - 
7968 кг, Троїцькому - 5356 кг та 
Сватівському - 4813кг.

На промислову переробку 
надійшло 12,6 тис. тонн молока.

За останній рік в області 
відкрито 10 сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів та 
одне фермерське господарство 
сімейного типу.

Протягом 2018-2019 років 
сільгосптоваровиробники отри-
мали за програмою «Державна 
підтримка галузі тваринництва» 
36,2 млн             гривень.

Спеціальну бюджетну дота-
цію на утримання корів – у 
сумі 10,82 млн гривень, за ви-
рощування ідентифікованого 
та зареєстрованого молодня-
ка великої рогатої худоби до 
тринадцятимісячного віку – у сумі 

17876,4 тис. гривень.
У 2019 році 3528 фізичних осіб 

отримали дотацію за утриман-
ня 7713 голів, які народилися в їх                                        
господарствах.

Часткове відшкодування вар-
тості будівництва та реконструкції 
підприємств з переробки сіль-
госппродукції у сумі 6393,3 тис. 
гривень отримало ПСП «Агрофірма 
Привілля» Троїцького району за 
будівництво пункту прийому та   
переробки молока.

З обласного бюджету у 2018 році 
компенсацію у сумі 664,9 тис. гри-
вень отримали 133 власника особи-
стих господарств, де утримуються 
понад три корови.

Цьогоріч спеціальну бюджету 
дотацію за вирощування молодня-
ка великої рогатої худоби отримали 
3528 фізичних осіб на суму понад 
9,7 млн гривень, за утримання корів 
– 19 сільгосппідприємств на суму 
понад 3,75 млн гривень.

Крім того, господарства області 
отримали понад 12 млн гри-
вень компенсації за придбання 
170 одиниць сільгосптехніки та                        
обладнання.

Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі шля-
хом здешевлення кредитів для 13 
сільгосптоваровиробників склала 
2,429 млн гривень.

Загалом за державними програ-
мами отримано допомогу на суму 
28,6 млн гривень. Очікується ще 
понад 14,7 млн гривень.

loga.gov.ua

 

Про хід збиральної кампанії в Луганській області на брифінгу для ЗМІ розповіла заступник директора 
Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Любов Безкоровайна.

За підтримки штабу ООС та військово-цивільного 
співробітництва м. Сєвєродонецьк сьогодні в Новоайдарі відбувся 
концерт військового оркестру в рамках проведення акції до 28-ї 
річниці незалежності України «Марш незалежності». Хлопці по-
дарували новоайдарцям гарний настрій та яскраві враження. 
Дякуємо і сподіваємось на подальші зустрічі!

ndar.loga.gov.ua
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Між розвалинами колишньо-
го заводу «Кремінмаш» і насу-
ваючими кучугурами міського 
сміттєзвалища розкинувся не-
величкий оазис -  «Кремінський 
пивзавод «Пінта» - одне з не-
багатьох підприємств у місті 
та й у області, яке не припи-
нило своєї діяльності ні в часи 
гострої економічної кризи, ні в 
період війни. Хоча вона, війна,                                                  
призвела до того, що завод втра-
тив все: ринок збуту в Лугансь-
ку (де було 78 відсотків продаж), 
обладнання, гроші, клієнтів. 
Та попри все завод живе, 
працює і планує розширювати                                               
виробництво.

Зайшовши на подвір’я 
підприємства, відразу потра-
пляєш у затишну прохолоду, яку 
дарують яскраво-зелені зарості 
кукурудзи. Таке сьогодні рідко 
побачиш, хоч проїдь тисячі 

кілометрів сільгоспугідь: тва-
ринництво знищено і в основно-
му кормі – кукурудзі – відпала 
потреба. Тож поля засівають 
зерновими та соняшником. А 
тут, бач, таке кормове багат-
ство, яке відразу промовисто 
свідчить: на заводі є господар. 
І його директор, Володимир 
Миколайович Підкуйко, відразу 
підтверджує цю думку: «У кож-
ного працівника, від директора 
до прибиральниці – свій наділ 
кукурудзи, за яким догляда-
ють, поливають. В результаті 
- збираємо до 30 тонн силосної 
маси, а з кожного стебла – 3-5 
качанів, тож є вдосталь зер-
на для комбікормів, щоб го-
дувати свиней, овець, корів і 
бичків.  Завдяки підсобному 
господарству маємо своє мо-
локо, м’ясо, масло, сир, це 
дозволяє готувати безкоштовні 

обіди в їдальні. А 4-5 разів на 
рік, до свят, кожен працівник 
одержує по 5 кілограмів м’яса. 
Молоко робітники мають 
можливість брати постійно. 
До речі, племінних корів по-
роди Салерс завезли аж з-під 
Києва, з господарства «Чайка», 
що займається виробництвом 
високоякісної сільгосппродукції. 
Що ж, генетика корів ви-
правдала найсміливіші на-
ші сподівання: щодобо-
во отримуємо по 30 літрів 
якісного, високої жирності, 
молока. А селекція і належне 
утримання тварин – то тур-
бота Любові Олександрівни 
Дем’яненко, завідуючої вироб-
ничою лабораторією і ветери-
нара. Ще вирощуємо свою рибу, 
коропа».

Торкнувшись теми якісного 
харчування, і, зокрема, цінності 

молока для організму, Володи-
мир Миколайович розповідає 
цікаві речі. «Вчені з’ясовували, 
який народ має найтриваліше 
життя. І хто б ви думали                                                              
рекордсмен у цьому плані? 
Японці! Ті, що пережили ядерну 
атаку Хіросіми і Нагасакі в 1945 
році і аварію на АЕС «Фукусіма» 
у 2011 році. Виявляється, в 
Японії, на державному рівні, 
діти (з дитсадка і до 16 років) 
отримують безкоштовно моло-
ко, перепелині яйця, мед і море-
продукти. Як же вони утриму-
ють корів, де тільки море та 
скелі і немає можливості за-
готовляти сіно, траву? В ящи-
ках, на антресолях, вирощують 
шпінат і годують ним корів! 
І молока одержують стільки, 
що вистачає всім японцям, та 
ще й продають його в Корею. 
Перепелів самі вирощують, а 

ще - коропів. (Ця популярна у 
всьому світі риба цінна своїми 
антиоксидантами, що захища-
ють організм від шкідливого 
впливу вільних радикалів і 
зберігає людині молодість. 
Ред.). Чому ж про наших дітей 
немає такого піклування? Тому 
що державою правили ті, яким 
наплювати на долю українців. 
Та й на місцях керівники не ма-
ють стратегічного мислення і 
волі, щоб втілювати в життя 
потрібні для людей ідеї».

Отож, мимоволі, знайомство 
з заводом почалося з кінця, з 
тих бонусів, які мають його 
працівники - кращі представни-
ки робітничого класу Кремінної 
(а це більше 100 осіб). «Ми 
їх довго обирали (звільняючи 
п’яниць, недобросовісних), 
але тепер дорожимо нашою 
робітничою елітою. І вони до-
рожать робочим місцем, де 
своєчасно видається і зарпла-
та, і бонуси у вигляді м’яса, 
молока, сиру, масла. Наш колек-
тив маленький, але дружний, 
працьовитий. У нас тут рай. І 
хотілося б, щоб він розростав-
ся і площею, і економічними 
можливостями», - говорить              
директор.

Економічні можливості - це 
болюча тема.

- Ввійти в ринок невелич-
кому регіональному підпри-
ємству дуже складно, зма-
гатися з монополістами 
«Рогань», «Славутич, «Обо-
лонь» нам не під силу. (Хоча й ці 
монополісти втратили ринок 
збуту на Донбасі і в Криму, у 
величезних Донецьку, Лугансь-
ку, Севастополі). Більше того, 
зі своїм пивом ми не можемо 
ввійти навіть в Рубіжне. Бо 
в кожному магазині, пивбарі, 
кафе стоять холодильники і 
намети тих же монополістів 
«Рогань», «Оболонь», «Сла-
вутич», які платять і за 
ліцензію, і за електроенергію, 
а натомість зобов’язують 
торгувати тільки їхнім пи-
вом. Цим самим монополісти 
підкупили всю торгівлю. І хоч 
Кремінське пиво краще - живе, 
не пастеризоване, без хімікатів 
– торгівельники не можуть 
взяти його в продаж. В Дніпро 
ж, Київ, за тисячу кілометрів, 
ми не поїдемо. Тому торгуємо 
продукцією тільки у Кремінній, 
Сєвєродонецьку, Лисичанську.

Далі головний пивовар Люд-
мила Анатоліївна Стародубець і 
лаборант Ірина Голєва запроси-
ли до святая святих заводу – до 
пивоварні. Продемонстрували 
нову варницю, яка сьогодні не-
затребувана. А ось якби вдалося 
вийти на ринки всієї області, по-
тужна варниця стала б у нагоді. І 
солодовню збудували би, і штат 
працівників би розширили.

Обладнання пивзаводу – його 
особлива гордість. 

-У нас усі ємності і складові 
до них -  з нержавіючої сталі, 
які можна обробляти паром, 
кислотою. До того ж наш за-
вод знаходиться під землею, 
в підвальних приміщеннях, це 
дуже добре, бо немає перепадів 
температур взимку і влітку.       
Завдяки цим чинникам 
Кремінське пиво має особливий 

смак, воно класне. А завод наш 
– красень, рівного йому немає в 
Україні, - з гордістю розповідає 
Людмила Анатоліївна. – У цьо-
му велика заслуга інвестора Во-
лодимира Олексійовича Стру-
ка, який впродовж багатьох 
років вкладає великі кошти у 
розвиток підприємства, який 
працює на перспективу і ба-
чить на багато років уперед. 
Він турбується про людей, 
ніколи не залишить у скруті 
працівника, завжди допоможе - 
це для нього святе.

Продовжуючи думку колеги, 
Володимир Миколайович додає:

- Особливість керівника 
Струка у тому, що він бачить 
не тільки те, що лежить під 
носом, а набагато далі. А їх, цих 
проблем, у нас чимало. Далеко 
ходити не треба: був би Струк 
при владі, він би не дав розвали-
ти «Кремінмаш», а улаштував 
би там, принаймні, підсобне го-
сподарство, з якого б екологічну 
продукцію споживали не тільки 

працівники заводу, а все місто.
Або інша біда: вода у 

Кремінній непридатна до 
вживання, а хто знає про це? 
Ми робили аналіз навесні, то 
рівень нітратів у районі за-
воду складав 76 відсотків при 
допустимій нормі 50 відсотків. 
На нас уже насувається міське 
сміттєзвалище, може, воно 
цьому причина, думали? Тож, 
послали в лабораторію воду 
з площі Петровського, де бе-
руть воду всі креміняни. А 
там нітрати складають 72 
відсотки. І тільки у Старій 
Краснянці, де вода вважається 
найчистішою,- 51 відсоток 
нітратів. А це – хвороби, 
суцільна онкологія. Чому мов-
чить влада, що вода зіпсована 
шахтними водами, які піднялися 
і підперли водні каптажі? Хіба 

керівник районної адміністрації 
не повинен був бити тривогу про 
загрозу людському здоров’ю? 
Агов, екологи, а ви куди дивите-
ся? Через заборгованість шах-
ти по електроенергії шахтні 
води не відкачуються. І ця 
проблема обертається бідою 
для кожного жителя міста. В 
рамках заводу ми вирішуємо це 
питання, бо в нас встановле-
на система глибокого очищен-
ня води ОСМОС, така, як і на 
центральному бюветі міста. А 
та вода, що подається в кожен 
дім? Хіба не настав час вста-
новлювати ОСМОС вже й на 
водокачки? Над цим питанням 
мали б задуматися, в першу 
чергу, державні мужі. 

Та програму «Чиста вода 
Луганщині» розробив і почав 
втілювати в життя (ще у 2007 
році) власник Кремінського 
пивзаводу «Пінта» і меценат 
Володимир Струк, будуючи 
в районах області бювети з         
чистою питною водою і переда-

ючи їх безкоштовно громадам. 
Адже він розуміє, що вода – це 
здоров’я і життя людей.

…Ми ще багато про що гово-
рили з працівниками заводу, які 
дуже бажали перемоги на вибо-
рах своєму інвестору, які вірили, 
що з його приходом у парламент 
зміниться на краще і ситуація на 
їхньому підприємстві, і нагальні 
проблеми міста, району, регі-
ону знайдуть своє позитивне 
вирішення. Однак, виборці                                                          
обрали інші пріоритети.

Володимир Струк не зайшов 
у парламент. Але він не пішов 
з нашого міста. Він живе тут, 
його завод працює у Кремінній, 
і в нього великі плани щодо 
розвитку міста. Отож, хто про-
грав, а хто виграв – побачимо 
згодом… 

Г. ПАЛАМАРЮК.

Наш кореспондент побувала на Кремінському пивзаводі незадовго до парламентських виборів, у яких 
брав участь кандидат в народні депутати і власник «Пінти» Володимир Струк. 
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Класична музика панувала у 
місті Щастя у неділю, 28 лип-
ня. П'ять музикантів із зведеного 
міжнародного духового оркестру 
дали невеличкий камерний кон-
церт класичної музики. Концерт 
відбувся на відкритому літньому 
арт-майданчику. Півгодини чарів-
ні мелодії менуетів у виконанні го-
бою, валторни та флейти, та гучні 
оплески слухачів, які просили ще 
і ще раз виконати музичні твори.

А після концерту відбулося 
спілкування представників сим-
фонічного оркестру із щастинця-
ми. Люди запитували про духові 
інструменти, музичний проект та 
враження гостей від Щастя. Музи-
канти в першу чергу подякували 
за гостинний прийом громадській 
організації «Культурна фортеця», 
та за цікаву екскурсію містом, яку 
провела для гостей із Німеччи-
ни, Білорусі, Львова та Харкова                             
завідуюча міською публічною бі-
бліотекою Валентина Смольніко-
ва. А також розповіли про міжна-

родний проект «Музика і діалог», 
у рамках якого 65 людей з різних 
країн, незнайомих один з одним, 
протягом двох тижнів в Сєвєродо-
нецьку навчалися слухати і взає-
модіяти в складі незалежного про-
ектного оркестру і хору. Активна 
комунікація, креативність та спря-
мованість у майбутнє учасників 
проекту, на їхню думку, повинні 
об’єднати людей, що мешкають у 
складному регіоні, створити інте-
лектуальне розвиваюче середови-
ще. Саме тому 28 липня зведений 
оркестр розділився на невеличкі 
групи для поїздки містечками Лу-
ганщини. Тож попит на класичний 
музичний репертуар у нашому мі-
стечку є, бо під завісу камерного 
концерту щастинці запитували, чи 
можливо організовувати подібні 
виступи щонеділі. Це другий по-
дібний проект, і на його закінчен-
ня вже 1 серпня в Сєвєродонецьку 
відбудеться великий концерт зве-
деного симфоничного оркестру та 
хору.

 
 

 

На порядок денний були запро-
поновані питання:

1. Звіт начальника Новоайдар-
ського відділу поліції ГУНП в Лу-
ганській області, підполковника по-
ліції А. Зарічного перед громадою 
за перше півріччя 2019 року;

2. Розвиток інклюзивної освіти в 
громаді. Потреби та виклики;

3. Про організаційне забезпе-
чення Робочих груп в Луганській 
області. Аналіз моніторингу почат-
кового стану Робочих груп;

4. Грантові ініціативи;
5. Інформація про отриманий 

досвід у рамках навчальних візи-
тів до Чернігівської та Полтавської   
областей.

По першому питанню слухали  
А. Зарічного, що презентував звіт 
за підсумками І півріччя 2019 року. 

По другому питанню Т. Новико-
ва повідомила, що йде реформуван-
ня системи освіти, і йдуть зовсім 
нові підходи до дітей з інвалід-       
ністю. Якщо раніше такі діти були 
на індивідуальному навчанні, то на 
сьогодні йде тенденція, що всі діти 
повинні відвідувати школу, але їх 
навчання ведеться за особливими 
програмами. Школи повинні мати 
спеціальне обладнання: пандуси 
для візочників, а при потребі - й 
лежачі місця. Для дітей з вадами 
зору чи слуху мають бути вчителі зі 
спеціальною освітою. Для роботи в 
цьому напрямку необхідно створи-
ти інклюзивний ресурсний центр.

По третьому питанню начальник 
управління економічного розвитку і 
торгівлі Новоайдарської РДА О. Кі-
зілова доповіла, що робоча група в 
Новоайдарському районі складаєть-
ся з 20 осіб. Проведено 4 засідання, 
в яких взяли участь 77 осіб. Робо-
чою групою проведені соціологічні 
дослідження, підготовано проект 
Профілю громади; рекомендовано 
20 проектів для реалізації в громаді, 
які подавались на конкурси.

По четвертому питанню О. Кі-
зілова доповіла, що на звітну дату 
розпочата реалізація 2 проектів з 
компоненту «Громадська безпе-
ка». Це: ініціатива ГО «ІНВАЛІ-

ДІВ – ВЕТЕРАНІВ ЧОРНОБИЛЯ 
НОВОАЙДАРСЬКОГО РАЙОНУ» 
- «Зміцнення особистої та громад-
ської безпеки на території села 
Райгородка шляхом встановлення 
вуличних автономних ліхтарів на 
сонячних батареях» та ініціатива 
НРГО ТОВАРИСТВО СІЛЬСЬКИХ 
ЖІНОК «АКАЦІЯ» - «Відновлення 
та зміцнення довіри між місцевими 
мешканцями та поліцією шляхом 
облаштування роботи поліцей-
ської станції». На даний час цими 
організаціями укладено угоди про 
партнерство з ПРООН. «Акацією» 
проведена експертиза кошторисної 
документації. Розроблено тендерні 
документації для проведення заку-
півель, що погодженні з представ-
никами ПРООН. Оголошено кон-
курси, дати яких - 29 липня  та 13 
серпня 2019 року відповідно. Оби-
дві організації зареєструвались на  
площадці ПРОЗОРО та виставили 
план закупівель.

Також на конкурс ІСАР Єднання 
громадськими організаціями («За-
кон та ми», «Мрія Новоайдарщи-
ни», Новоайдарська РБО «Марафон 
милосердя» та громадська спілка 
«Асоціація ветеранів війни, учасни-
ків бойових дій та волонтерів АТО 
Луганської області») було подано 
4 ініціативи для участі в конкурсі. 
Всі ініціативи були подані по ком-
поненту «Громадська безпека» за 
фінансової підтримки «Програми 
відновлення та розбудови миру», 
яку підтримують 10 міжнародних 
партнерів: Європейський Союз, 
Європейський інвестиційний банк, 
а також уряди Данії, Канади, Нідер-
ландів, Норвегії, Польщі, Швеції, 
Швейцарії та Японії. Підтримано 
дві ініціативи.  Це: «Допоможемо 
собі самі» (ГО «Мрія Новоайдар-
щини», керівник О. Ярова), метою 
якої є підвищення рівня громад-
ської безпеки 300 школярів та 100 
осіб персоналу КЗ Новоайдарська 
обласна санаторна школа–інтернат, 
яка є партнером в реалізації ініці-
ативи, шляхом проведення 19 тео-
ретичних та 6 практичних занять 
з особистої та пожежної безпеки 

протягом 4 місяців з бюджетом 92,7 
тис. грн. (ІСАР «Єднання» запро-
понувало розширити цільову ауди-
торію шляхом проведення заходів 
для всіх учнів селища) та «Увага! 
Діти йдуть до знань» (НРБО «Ма-
рафон милосердя»), у рамках якої 
планується проводити превентивні 
заходи з вивчення правил дорож-
нього руху з учнівською молоддю, 
закупити та встановити секції «ле-
жачих поліцейських» біля навчаль-
них закладів у партнерстві з Новоа-
йдарською селищною радою (ІСАР 
«Єднання» запропонувало замінити 
візуалізацію місць пішоходних пе-
реходів з фігурок школярів на «ле-
жачих поліцейських»). 

На другий тур Конкурсу ПРООН 
було подано заявки по компоненту 
«Громадська безпека»: «Створен-
ня безпечного простору для учнів 
навчальних закладів шляхом об-
лаштування шкільних автобусних 
зупинок в смт. Новоайдар» та «Удо-
сконалення механізмів та підви-
щення рівня громадської безпеки 
через створення навчально-ігрово-
го простору в парку «Сосновий» 
смт. Новоайдар.

Дані ініціативи підтримані ро-
бочою групою та затверджені             
одноголосно.

З напрямку «Соціальна згур-
тованість» також було подано дві 
заявки. Це проведення фестивалю 
«Стежками Лемківщини» у вересні 
поточного року та соціальне згур-
тування населення в парковій зоні 
«Сосновий».

По п’ятому питанню виступила 
Марина Борисова - член ГО «Інва-
лідів – ветеранів Чорнобиля Ново-
айдарського району», та Світлана 
Кудрявцева - заступник начальника 
управління - начальник відділу ана-
лізу та прогнозування економічного 
розвитку управління економічного 
розвитку і торгівлі, які відвідали 
Чернігівську та Полтавську області 
відповідно. Надано кращі практики 
відповідних областей, які заціка-
вили представників громадськості, 
що вирішили вже зараз, не гаючи 
часу, подати грантові заявки для їх         
реалізації.

О. КІЗІЛОВА, начальник 
управління економічного 

розвитку і торгівлі 
Новоайдарської РДА.

12 липня 2019 року відбулось чергове засідання Робочої групи з 
громадської безпеки та соціальної згуртованості під головуванням 
в. о. голови районної державної адміністрації Т. Новикової.

Під час попередніх спільних 
заходів працівниками терцентру 
було подано ідею популяризації 
творчості місцевих поетів, яку 
колектив бібліотеки на чолі з 
директором Іриною Косовою із 
задоволенням почав утілювати 
в життя. Зусиллями бібліографа 
Галини Трахиніної і методиста 
Юлії Афанасівської було розро-
блено дизайн і зверстано збірки 
віршів новоайдарських поетів- 
аматорів Лілії Василівни Заїки і 
Миколи Івановича Чоботова.

Презентацію видання було 
організовано і проведено 1 серп-
ня, основною ідеєю заходу стало 
залучення яскравих представни-
ків різних поколінь. Люб’язний, 
щирий, завжди відкритий до 
спілкування і готовий допомог-
ти колектив на чолі з Мариною 
Адоніною, Іриною Соколовою 

і Тетяною Борисовою запросив 
працівників бібліотеки і всіх не-
байдужих до поезії до терцентру, 
де у невимушеній обстановці 
гості могли віддати належне та-
лантам поетів. На захід були за-
прошені і молоді поціновувачі 
прекрасного і вічного, серед яких 
– юні поетеси Олександра Нікіті-
на і Поліна Борисова.

Лілія Василівна Заїка пов’я-
зала життя з благородною спра-
вою – медициною. Добра, інтелі-
гентна жінка, вона пише у своїх 
віршах про прості, але зрозумілі 
і близькі кожному речі: рідний 
край, кохання, вічний зв’язок 
батьків і дітей… Увійшли до 
збірки і сумні, але пронизливі 
вірші, присвячені важким воєн-
ним рокам і випробуванням, що 
випали на долю дітей війни. 

Але творчість Лілії Василівни 

не обмежується віршами. З-під 
її пера вийшло чимало байок, в 
яких висміюється те, з чим автор-
ка ніколи не могла і не зможе ми-
ритися: лицемірство, жадібність, 
заздрість, самозакоханість. Цим 
творам також знайшлося місце у 
збірці.

Микола Іванович Чоботов 
– людина, що присвятила своє 
життя праці. З юних років він 
працював на будівництві, в тому 
числі і його руками зводився не 
один десяток споруд, серед яких, 
до слова, і будівля Новоайдар-
ського районного Будинку куль-
тури. Перші вірші були написані 
тоді ще юним поетом у 1950-х 
роках.

У творчості Миколи Івановича 
є місце для речей як серйозних, 
так і ліричних. Серед його творів 
– і вірші, присвячені військовим 

і людям праці, людям честі і ви-
соких ідеалів (десантникам, тан-
кістам, працівникам пожежної 
охорони, ліквідаторам наслідків 
аварії на ЧАЕС), і зворушливі 
рядки привітань коханій дружині 
і дорогим сестрі і брату, оспіву-
вання краси жінки і щастя сімей-
ного життя.

Ще одною цікавинкою за-
ходу стали виступи молодих 
поетес. Олександра Нікітіна за-
чарувала присутніх своїми лі-
ричними, чуттєвими творами, а 
Поліна Борисова подарувала слу-

хачам вірш-захоплення, присвя-
чений Миколі Івановичу і Лілії               
Василівні.

Прекрасний захід став гідним 
продовженням співпраці Новоа-
йдарського терцентру і районної 
бібліотеки – співпраці, що, впев-
нені, і у майбутньому буде такою 
ж результативною, цікавою, ко-
рисною як для старшого поколін-
ня, так і для молоді. Інакше і бути 
не може, адже мистецтво не знає 
вікових обмежень!

О. ЧАСНИКОВ.

З 2012 року триває плідна співпраця Новоайдарської районної бібліотеки і Новоайдарсько-
го терцентру. Спільними зусиллями проводилися курси комп’ютерної грамотності для людей 
«третього віку», і, варто зазначити, відвідувачі цих курсів виявилися не тільки старанними 
слухачами, але й талановитими особистостями (наприклад, вишитим картинам Володи-
мира Петльованого було присвячено окрему презентацію у рамках постійної соціокультурної 
експозиції у Новоайдарській районній бібліотеці). 

Талантів у наших краях чимало, тож робота не зупиняється! Цьогоріч до спільних заходів 
активніше підключаються молоді дарування. 
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 Слід звернути увагу й на 
те, що взагалі, український на-
ціональний костюм не може 
існувати без аксесуарів за сво-
їм визначенням. Це є одна з 
основних особливостей саме 
нашого традиційного одягу. 
Костюми Новоайдарщини – не 
виключення. Всі доповнення 
до необхідного вбрання з дав-
ніх часів несли в собі естетич-
ні вподобання українців. Тут 
планка піднімалася настільки 
високо, що не кожна традиція 
інших народів могла конкуру-
вати з давньоукраїнською.

Обов’язковими для наших 
пращурів були пояси і голов-
ні убори. Навіть взуття не 
мало такого поширення та 
ідейно-смислового наванта-
ження, як названі вище аксе-
суари. За жіночим головним 
убором найчастіше визначали 
як статки родини, її соціаль-
ний статус, так і вік власниці. 
Тут просто-таки величезна за 
кількістю добірка назв і різ-
новидів, і перелічити основні 
буде доволі проблематично. 
Насамперед, це очіпок, хусти-
на, вінок, та багато інших. І 
все це яскраво представлено 
в кожному з костюмів. Тож, 
почнемо. В цьому номері га-
зети ми зупинимось і акцен-
туємо увагу на дівочих ко-
стюмах Новоайдару. Які вони 
були? З яких тканин шились? 
Чим прикрашались? Які аксе-
суари були популярні серед 
дівчат минулих століть? Про 
все це ви зараз дізнаєтесь.

Костюм дівочий 
святковий 

В його складі: сорочка, спід-
ниця, фартух літник, стрічки.

Сорочка коротка з білої на-
бивної тканини. Рукав широкий 
зі вставкою, дрібно зібраний 
угорі та біля зап’ястя. Декоро-
ваний фабричним мереживом, 
з рожевою тканиною з-під спо-
ду, на вставці та вздовж рукава.  
Манжет виготовлено шляхом 
фіксації дрібних складок за 
допомогою вузенької, виши-
тої машинним швом, смуж-
ки з білої тканини. Горловина 
сорочки вузька, прикрашена 
набірним вишуканим білим                         
геометричним візерунком.

Спідниця широка у складку, 
пошита з червоної шовкови-
стої набивної тканини, підбита   
бордовим сатином.

Фартух чорний сатиновий 
у широку складку. Декорова-
ний численними защипами та 
вишивкою різнокольоровими 
нитками (рослинний орнамент, 
тамбурний шов).

Літник – короткий безру-
кавний одяг, виготовлений із 
шовковистої червоно-фіолето-
вої тканини. Краї та лямки, що 
сходяться на спині, декоровано 
широким парчевим мережи-
вом. Пошитий напівкльошем у     
широку складку.

По сорочці ми бачимо незви-
чайної краси мереживо, яке роз-

ташоване на задній частині ру-
кава. Чого так? Адже всі завжди 
намагаються прикрасити пере-
дню частину одягу. Виявляєть-
ся, нічого зайвого, все проду-
мане. Адже спереду в дівчини 
вже є прикраса – намисто, та й 
фартух оздоблений захисними 
візерунками. З використанням 
тамбурного шва вишите коло, 
як захист, щоб «погане око» ні-
чого не зробило, не заподіяло 
лиха. Саме тому мереживо на-
шите на сорочці позаду – і для 
краси, й для захисту.

Голову прикрашають атласні 
стрічки й гребінець. Це дійсно 
чудовий автентичний дівочий 
святковий костюм.

Дівоче 
весільне вбрання

Цей костюм – сорочка, спід-
ниця, фартух, літник, бузівки, 
головна хустка, «тветки» – при-
вертає особливу увагу. Розди-
вимось його детальніше.

Сорочка відрізна з білої та 
червоної фабричної тканини, 
прикрашена по лінії плеча та 
вздовж рукава мереживною 
вставкою на червоній підкладці 
(не на рожевій, як в інших ва-
ріаціях дівочого костюму), низ 
рукава густо зібраний і прикра-
шений машинною строчкою. 
Горловина теж зібрана в гу-
сті складки, оздоблена набір-
ною вишивкою геометричним   
орнаментом.

Спідниця пошита із цільної 
набивної тканини вишневого 
кольору, прикрашена трьома 
атласними стрічками. Поділ 
підбитий з вивороту чорною 
бавовняною тканиною.

Фартух у складинку фіолето-
вий сатиновий, аж переливаєть-
ся, оздоблений різнокольорови-
ми стрічками.

Літник – це елемент дівочо-
го костюму – короткий безру-

кавний одяг, виготовлений з 
шовковистої тканини зелено-
го кольору. Краї та лямки, які 
сходяться на спині, декоровані 
широким парчевим мереживом. 
Літник пошитий напівкльошем, 
спинка закладена в крупну 
складку.

На голові кольорова стрічка 
або складена в стрічку хустка 
(тонкий набивний шовк) з ки-
тицями, її називали «заграниш-
на». Також голову прикрашали 
«тветками» – прикрасою з пір’я 
павича.

На шию одягали бузовки – 
дуті скляні намистини з нав’я-
заними на них кольоровими 
стрічками.

Костюм – багатий, звичайно, 
є оберегові візерунки. Всі еле-
менти з дорогої набивної тка-
нини: чудова з дорогої тканини 
спідниця, фартух. Звертають 
на себе увагу бузовки. В цьому 
випадку це 10 разків намиста із 
скла та стрічок.

«Тветки» – це особлива при-
краса для нареченої, де основну 
роль відіграє павичеве пір’я. 
Наречені купували пір’я, аби 
зробити собі традиційний ве-
сільний головний убір. Спеці-
ально для цього у Співаківці 
розводили павичів.

Говорячи про весільний ко-
стюм, ми не можемо обійти 
увагою ще одну весільну со-
рочку. Як запевняє науковий 
співробітник музею Алла Ана-
толіївна Сорокіна, яка й про-
водила цю цікаву екскурсію, 
сорочка ця походить з якогось 
українського села, адже багато 
елементів вишивки говорить 
саме про це. Хоча її власниця 
жила в Новоайдарі. Сорочка 
унікальна, тому що вишита 
сірими та темно-сірими кві-
тами по білому, а ще має ціка-
вий декор – вишиті червоним 
квіти. Чому саме так, поки 
музейники не з’ясували. Та 
цей факт свідчить про те, що 
здавна українці з росіянами 
переплітались, одружувались, 
обмінювалися традиціями, 
одягом та ін.

Дівоче вбрання 
з сарафаном

Костюм: сорочка, сарафан, 
стрічка на голову.

Цей костюм походить з 
Білгородщини. При заселенні 
Новоайдарського району звід-
ти були перевезені люди, які 
продовжували зберігати свої 
традиції та одяг. Й один з них 
зберігся для нащадків у вигляді 
святкового дівочого костюму.

Сорочка пошита вручну з 
фабричної червоної тканини в 
«лапку» (сатин), коротка, роз-
ширена до низу. Рукав відріз-
ний, дуже широкий, складаєть-
ся з двох частин: спереду пряма 
вставка, ззаду – дрібно зібраний 
вгорі і знизу суцільний шма-
ток тканини. Манжет викона-
но шляхом збирання дрібних 
складок у невеличкі квіткопо-
дібні елементи, застібується на          

ґудзик. Горловина зібрана ряс-
ними дрібними складками, об-
шита жовтою каймою з набір-
ною вишивкою геометричним 
орнаментом, застібується на 
ґудзик. Всі видимі шви сорочки 
обшито синіми та жовтими ко-
роткими стібками.

Сарафан із грубого домо- 
тканого вовняного полотна, 
пофарбованого у чорний колір. 
Спереду прямий, ззаду на талії 
зібраний дрібними складками, 
пришитими під широку тасьму. 
Розширений донизу за допомо-
гою клинків, вшитих по оби-
два боки. Дві помочі синього 
кольору з червоним обрамлен-
ням ідуть паралельно вздовж 
плечей, ззаду збігаються разом. 
Погруддя з розрізом посереди-
ні округло вишите різнокольо-
ровими вовняними нитками. 
По подолу оздоблено смугою       

кольорової кашемірової тка-
нини, чорним мереживом та       
кольоровою тасьмою.

Голову прикрашали атлас-
ною стрічкою.

Всі елементи виконані пов-
ністю вручну. Можете тільки 
уявити, яка це копітка робота – 
створити таку красу! Тут є свої 
секрети та свій декор навіть для 
того, аби просто приховати де-
які шви. І це дуже гарно. Шви 
виділені жовтими нитками. 

Сарафан прикрашений обе-
режними узорами, щоб захи-
ститися, використана чудо-
ва тасьма. Милує око цікава                          

вишивка, для створення якої 
використана овеча вовна,                 
пофарбована в різні кольори.

Сарафан має досить стійкий 
каркас, який захищає грудну 
частину. Чого так? Бо ж дівчата 
– це майбутні мами, і їм треба 
було берегти груди від вітрів та 
холодів. В цьому костюмі за-
хисну функцію виконує каркас 
сарафана. Хоча й не тільки за-
хисну. Він гарно вишитий, тому 
функція в нього – подвійна:        
й захищати, й прикрашати.

По спідниці бачимо зно-
ву ж таки вишивку у вигляді 
кола – все з тією ж функцію –            
обережною.

Ось такі дівочі костюми 
мешканок Новоайдару пред-
ставлені в розмаїтій колекції 
районного краєзнавчого му-
зею. Вони представляють вели-
чезну історичну та культурну           
цінність.

Загалом, можна сміли-
во сказати, що національний                                        
одяг – це повість давніх пред-
ків про їх духовні цінності. 
Цим пояснюється багато-
функціональність українсько-
го народного вбрання. Адже                           
костюм – то не лише ілюстра-
ція одягу з прив’язкою до те-
риторії, але й ціла повість про 
людину. Вікова градація, вико-
ристання матеріалів, елементи 
оздоблення, зокрема – вишив-
ки, зачіски і аксесуари – це все 
те, що може дати повну інфор-
мацію про людину.

Звичайно, навчитися читати 
костюм – справа нелегка. Та 
природна цікавість, наполегли-
вість і любов до рідного краю 
здатні творити дива. Тим біль-
ше, наше генетичне прагнення 
бути абсолютно самодостат-
ньою і відданою своїм тради-
ціям нацією з кожним роком 
тільки посилюється.

Насамперед важливо 
усвідомити: кожен елемент                   
народного вбрання є частин-

кою, покликаною посилити 
елемент інший.

Якщо вам дійсно цікаво, то в 
районному краєзнавчому музеї 
вам радо допоможуть: і розка-
жуть, і пояснять. «Занурення» 
в атмосферу ХІХ-ХХ сторіччя 
гарантоване!

М. ТИХОНОВА.

В наступному номері газе-
ти на вас чекає продовжен-
ня розповіді про народний 
костюм Новоайдарщини. На 
черзі - чоловічій та жіночий 
костюми.

Ми продовжуємо знайомитися самі й знайомити вас, шановні читачі, з народними костюма-
ми Новоайдарщини з унікальної колекції районного краєзнавчого музею.

Сьогодні ми вирішили розповісти про народний костюм мешканок та мешканців селища Но-
воайдар. В музейній колекції ми можемо побачити та роздивитися й чоловічій костюм, й дівочі, 
й жіночі, а ще й унікальний весільний. Кожний костюм займає своє місце в експозиції, виглядає 
цікаво і просто не може залишити байдужим. Дивлячись на них, ми ніби переносимось на одне-
два сторіччя назад й потрапляємо в ті часи, коли кожний елемент одягу мав своє значення, коли 
так багато всього було зроблено вручну, коли все це по-особливому цінувалось. 
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Вона разом з мамою Надією Володимирівною зу-
стрічає привітною посмішкою. В кімнатах відразу 
впадають в око велика кількість різних грамот та на-
город – Оксана бере участь у танцювальних та спор-
тивних змаганнях, досягаючи неабияких успіхів.

Прикрасою оселі, крім того, є ще й гар-
ні поробки. Ось таку неймовірну красу творить                             
Оксана Котова!

Що й казати, Оксана -  дуже талановита осо-
бистість. Важко знайти справу, яка їй не під 
силу!  Вона співає пісні, читає вірші, займається                                                                          
рукоділлям, бере участь у фестивалях, конкур-
сах, спортивних змаганнях, які проходять у різ-
них куточках України. І все це їй однаково подо-
бається. Важко обрати щось одне, коли до душі                                                          
практично все. 

З чого ж все починалося? Як розвивалися талан-
ти дівчини? Співати Оксана почала після закінчен-
ня школи. Мама багато працювала, щоб дати дитині 
якомога більше, і придбала для доньки DVD з карао-
ке. І Оксана почала співати. «Пам’ятаю, повертаюсь 
після роботи, а сусіди кажуть: Оксанка співала сьо-
годні такі-то пісні», - розповідає Н.В. Котова. Тож 
з того часу Оксана співати не припиняє. Надія Во-
лодимирівна згадує, якою несподіванкою було для 
неї рішення доньки заспівати для публіки. Як вона 
хвилювалася за неї! А ось Оксана, навпаки, хвилю-
вання зовсім не відчувала. І впевнено підкорила всіх 
виконанням своєї улюбленої пісні «Комарово» (до 
речі, саме цю пісню Оксана заспівала і для мене під 
час нашої зустрічі).

Пісні. Їх Оксана знає неймовірну кількість. І так 
гарно співає, що не заслухатись просто неможливо.  
Ніжно й водночас сильно лунає голос дівчини, наче 
лагідний струмочок, що набирає сили. Тож не див-
но, що її чарівний голос лунав зі столичної сцени в 
рамках фестивалю «На крилах надії».

Читати вірші – інше захоплення героїні нашої 
розповіді. Але читає вона виключно вірші своїх 
друзів, знайомих, які самі їх пишуть. «Звичайно, є 
багато гарних віршів, мені подобаються класики, 
але вірші своїх друзів, поетів-початківців, ніколи не 
залишають мене байдужою. Вони мене надихають», 
- говорить Оксана.

Ще одним давнім захопленням новоайдароч-

ки є рукоділля. Тут також фантазія дівчини не має 
меж. Неймовірно гарно виходять у неї поробки в 
техніці орігамі. Ось, наприклад, пара чарівних ле-
бедів, тюльпани, киці,  навіть торт та багато-багато 
іншого. Правда ж гарно? Безсумнівно! Дівчина не 
приховує: мама допомагає їй складати перші ряди, 
а вже далі Оксана, не поспішаючи, сама створює                 
неймовірні фігури.

Спорт – інше захоплення Оксани Котової. Мо-
лода спортсменка вправно порається з дартсом та 
бочче. Є досить влучною і гідно представляє район 
у складі команді області на Всеукраїнських змаган-
нях, спартакіадах. Практично ніколи не поверта-
ється з порожніми руками, підтвердженням чому є 
численні грамоти та медалі за призові місця в зма-
ганнях з бочче, фігурного катання.

Крім активного спортивного та творчого життя, 
дівчина веде й суспільну громадську роботу. Є го-
ловою жіночої ради при ГО ВО СОІУ. Має грамоту 
за значний внесок  у розвиток інклюзивного середо-
вища та участь у форумі «Формування інклюзивної 
політики» у м. Київ. Разом з ще двома дівчатами-од-
нодумцями та з допомогою матусі брала участь у 
конкурсі проектів. До речі, недарма. Проект вийшов 
одним з переможців.

Оксана разом з мамою є активною учасницею 
заходів та творчих зустрічей, що організовує Новоа-
йдарський терцентр.  Тут Оксана, яку всі називають 
«перлиною», залюбки співає. Одну зі своїх пісень 
вона, до речі, присвятила мамі в її День народжен-
ня. Це було неймовірно проникливо! Це щире вико-
нання нікого не залишило байдужим. На очах при-
сутніх та матусі блищали сльози.

Так, вірним помічником у всіх починаннях Окса-
ни є її матуся - Надія Володимирівна Котова, яка 
присвятила усе своє життя розвитку талантів донеч-
ки. Мама завжди знайде потрібні слова, допоможе 
порадою, зробить для доньки все, аби вона була ща-
сливою. Надія Володимирівна завжди поруч з донь-
кою. Вони – одне ціле. І це добре. Та, звичайно, без 
підтримки «ззовні» буває важко. І ми не говоримо 
про гроші. Було б добре, якби для Оксани та й для 
всіх людей з особливими потребами у нас робилося 
більше: починаючи з елементарного облаштування 
пандусів до організації творчих зустрічей, спортив-
них змагань.

Щиро бажаємо Оксані нових перемог у підко-
ренні вершин, розвитку своїх талантів та не зу-
пинятися на досягнутому! Хоча, впевнені, вона і                               
не збирається зупинятися.

Коли людина, маючи певні проблеми зі здо-
ров’ям, вміє радіти життю, бути красивою і бути 
щасливою, – це прекрасно. Ось так, з добром і 
з усмішкою, з радістю Оксана Котова крокує по 
життю, досягаючи певних вершин, знаходячи дру-
зів, однодумців, маючи впевненість в тому, що                                               
мрії збуваються!

З такими думками  людина почувається краще, у 
неї немає  зайвих думок, і відповідно, вона не зами-
кається в собі, в будинках - цегляних чи панельних. 
Дівчина розвивається, більше спілкується з тими, з 
ким є цікаво. 

Особлива людина - особливий талант. Історія 
Оксани надихає,  щоб ми з вами побачили і ще 
раз переконались, що кожен з нас особливий, ко-
жен по-своєму дивовижний. Кожен з нас унікаль-
ний, просто потрібно придивитись і підтримати, 
щоб ця унікальність висловлювалась позитивом                        
та надбанням для суспільства. 

М. ТИХОНОВА.

До таланту та краси неможливо залишатись байдужими. Тож знайомство з чарівною дівчиною 
Оксаною Котовою справило сильні враження. 

«Считается, что сборка ле-
бедя из модулей – это сложный 
вариант, - замечает мастери-                                  
ца, - который не подойдет начи-
нающим. Однако процесс этот не 
столько сложный, сколько трудо-
емкий. Изготовление бумажных 
элементов, из которых будет со-
стоять конструкция, занимает 
немало времени. Поэтому мне 
всегда помогает мама. Это зна-
чительно ускоряет творческий 
процесс. Это очень красивая 
поделка. Все детали крепятся 
вручную, без применения клея 
и скрепок. Хотя, как я сказала, 
есть один минус. Это очень кро-
потливая и занимающая много 
времени, работа. Для начала 
нужно сделать сами модули. Их 
количество может быть разным. 
В зависимости от размера лебе-
дя. Также каждый слой можно 
делать другим цветом. В общем, 
это дело фантазии. Для такой по-
делки подойдёт хорошая офис-
ная бумага».

Итак, начнем. Создавать мы 
будем белоснежного лебедя.

1. Лист А4 делим на 16 ров-
ных частей, размер одного пря-
моугольника получится прибли-
зительно 53 на 74 мм. Можно 
разделить лист на 32 части, тогда 
модули будут меньшего размера.  
На маленькую поделку А4 делим 
на 8 частей. Получатся заготовки 
для модулей размером 3,7х5,3 
см.В зависимости от размера по-
делки,  можно сделать заготовки.

2. Берем прямоугольник, сги-
баем пополам и еще раз попо-
лам, чтобы получился маленький 
прямоугольник.

3. Последний сгиб разворачи-
ваем, чтобы было видно линию 
середины.

4. Оба края сгибаем к центру и 
переворачиваем заготовку.

5. Нижние уголочки немного 
загибаем вверх.

6. Нижнюю часть заготовки 
тоже загибаем вверх.

7. Складываем треугольник 
пополам и получаем готовый мо-

дуль с двумя кармашками и дву-
мя уголками.

Когда все треугольные модули 
готовы, можно начинать делать 
лебедя. Схема работы такая:

1. Начинаем сборку модулей. 
Острые уголки двух модулей 
вставляем в кармашек третье-
го. Таким способом собираем 
первый круг из 30 модулей и за-
мыкаем его, придерживая детали 
(первые три круга девушке помо-
гает делать мама).

2. Третий, четвертый и пятый 
ряды собираем по тому же прин-
ципу, после чего выворачиваем 
конструкцию, чтобы она получи-
ла форму чаши.

3. Шестой ряд имеет 30             
модулей.

4. Начиная с седьмого ряда, 
делаем крылья, выбрав место, 
где будет крепиться шея. Здесь 
оставляем промежуток в один 
уголок, от которого надеваем по 
12 модулей в каждую сторону. В 
каждом ряду уменьшаем количе-
ство модулей на один. Восьмой 
ряд – по 11 штук, девятый – по 
10, десятый – по 9.

5. Ряд 11 и 12 делаем из 8 и 7 
штук. Ряды 13, 14, 15 – по 6, 5 и 
4 модуля соответственно. Ряды 
16, 17, 18 – по 3, 2 и 1 модулю.    
Немного выгибаем готовые 
крылья, придавая им красивую         
форму.

6. С одной стороны делаем 
хвостик, 5 рядов из 15 модулей.

7. Для шеи модули вставляем 
один в один и красиво выгибаем. 
Готовую шею прикрепляем к ос-
новной конструкции.

Таким же образом делаем 
подставку из оставшихся мо-
дулей. По желанию можно сде-
лать лебедю глазки и «надеть»            
бантик.

Что ж, получилось очень 
мило и красиво. Лебедь – одна 
из любимых фигур оригами у 
Оксаны. Белоснежные, черные 
как смоль, радужные – они зани-
мают достойное место в любой             
композиции.

 

Лебедь – прекрасная и благородная птица, с которой связано 
множество легенд и сказаний. Символ непорочной красоты, чи-
стоты и вдохновения. Образом этой птицы часто украшали дом 
в надежде привлечь в него любовь, богатство и семейное счастье. 
Оксана Котова с помощью техники оригами может в домашних 
условиях собственноручно создать фигуру лебедя. 

«Техника оригами – удивительна и по-настоящему волшебна, - 
говорит Оксана. - Когда простой белый лист бумаги превращает-
ся в роскошного лебедя – разве это не магия? При этом создавать 
шедевры совсем не сложно, многие схемы доступны детям. Даже 
если вы еще не знакомы с оригами из бумаги, лебедь у вас точно 
должен получиться». 

Оксана поделилась своей методикой сборки лебедя, чтобы каж-
дый смог создать из бумаги такую прекрасную птицу, и у каждого 
в доме царили любовь, мир и взаимопонимание.
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Святому Пантелеймону молят-
ся, когда просят об исцелении – 
как себя, так и близких. При этом 
считается, что в свой праздник он 
просто не может не ответить на 
молитву страждущего.

«К тебе, как безмездному вра-
чу, утешителю скорбящих, обога-
тителю неимущих, прибегаем мы 
ныне, святый Пантелеймон. Лю-
бомудрию мирскому и искусству 
врачебному хорошо научившись, 
во Христа ты уверовал и, от Него 
приняв дар исцеления, безмездно 
недугующих исцелял. Богатство 
все свое нищим, убогим, сиро-
там и вдовам раздавая, в узах то-
мимых ты посещал, святый стра-
далец Христов, и врачеванием, 
беседою и подаянием утешал их. 
За веру во Христа многообразные 
испытав мучения, ты во главу ме-
чом был усечен, и перед кончи-
ною твоею, явившись, Христос 
наименовал тебя Пантелеймоном, 
то есть всемилостивым, потому 
что дал тебе благодать всегда ми-
ловать всех, притекающих к тебе в 
любых обстоятельствах и скорбях. 
Услышь нас, с верою и любовию 
прибегающих к тебе, святый ве-
ликомученик, ибо ты от Самого 
Спаса Христа всемилостивым 
был наречен, и в жизни своей зем-
ной одному врачевание, другому 
милостыню, иному утешение нес-
кудно подавал, никого не отпуская 
от себя необлагодетельствован-
ным. Так и ныне, не отринь и не 
оставь нас, святой Пантелеймон, 
но внемли и поспеши на помощь 
нам; от всякой скорби и болезни 
исцели и уврачуй, от бед и напас-
тей освободи, и в сердца наши 
пролей утешение Божественное, 
чтобы бодры будучи телом и       

духом прославили мы Спаса Хри-
ста вовеки. Аминь».

 Что можно делать 
в этот день

В этот день принято святить 
первые колосья – а потом целый 
год хранить их в доме. Если чело-
век заболевал, то к больному месту 
прикладывались эти колосья.

Также в старину именно на 
Пантелеймона начинали сбор      
лечебных трав.

Было принято в этот день печь 
пироги с капустой. Ими затем уго-
щали всех – и домашних, и гостей, 
и нищих.

Что нельзя делать 
в этот день

В этот день не принято рабо-
тать в поле – может молнией сгу-
бить либо урожай, либо даже само-
го «нарушителя», пугали в народе. 
Даже второе название праздника 
– «Палий».

При этом и лениться в этот 
день не принято: свою работу сле-
дует выполнять с усердием (просто 
держаться от поля подальше).

В народе верили, что 
если в этот день:

- муравьи входы в муравейники 
заделывают – скоро жди дождя;

- кузнечики сильно стрекочут 
и прыгают – погода будет сухой и 
ясной;

- травы собрать – их целебные 
свойства усилятся.

Как и другие мученики за веру, 
братья Маккавеи стали символом 
нерушимой воли и любви к Богу, а 
также готовности принять любую 
участь за свои принципы. После ги-
бели семерых братьев, их учителя 
и матери на глазах народа в городе 
поднялось восстание под предво-
дительством священника Матта-
фии. Оно продолжалось почти 5 
лет, но, в конце концов, верующие 
одержали победу и очистили Храм 
Иерусалима от содержавшихся в 
нем идолов. 

Имена братьев Маккавеев оказа-
лись созвучными празднику мака, 
который отмечали в начале августа 
в дохристианской Руси. Но Мако-
вей - это еще и праздник пчелово-
дов. Именно в начале августа пче-
ловоды впервые открывали ульи и 
заламывали первые соты. Наконец, 
у Маковея есть еще и третье наз-
вание – Мокрый Спас. Это назва-
ние праздника берёт свое начало 
от 988 года – от великого события         
Крещения Руси. 

14 августа освящают мак, мед 
и воду, и провожают лето. Также 
готовят маковейский букет. В этот 
день все хозяйки должны печь шу-
лики – особые коржи с маком. Эти 

коржи еще горячими ломали на 
мелкие кусочки, затем заливали 
медом, перемешанным с маком, 
и так ели. В этот день устраивали 
так называемые «вдовьи и сирот-
ские помочи» – то есть помогали 
им по хозяйству, приносили угоще-
ние: «Ты - за себя, Мы - за тебя, А      
Христов Спас – За всех нас!».

Также на Маковей было приня-
то освящать воду в колодцах. Это 
требовало предварительной подго-
товки – мужчины в деревнях обя-
зательно предварительно очищали 
дно колодцев, девушки и женщины 
плели венки из летних трав, пере-
вязывали их разноцветными лен-
тами и украшали колодцы, а в воду 
бросали аир и любисток – счита-
лось, что это помогает избавиться 
от нечистой силы и злых духов, ко-
торые там могли поселиться. Само 
же освящение колодца проходило 
очень весело, с музыкой, песнями 
и танцами, вокруг бегала детво-
ра – для каждой деревни это был 
большой праздник. Кроме того, 
считалось, что на Маковей вся вода 
в водоемах приобретает особую це-
лебную силу, поэтому наши предки 
обязательно старались искупаться 
в ней в этот день. 

В день Маковея молодежь води-
ла хороводы с песней «Ой, на горе 
мак», с шутливыми хороводными 
заигрышами. Девушки осыпали 
парней маком.

С Маковея начинается двухне-
дельный Успенский пост, который 
установлен перед праздниками 
Преображения Господня и Успения 
Богородицы.

Народные приметы
- на Маковея лето кончается, 

осень начинается;
- у Спаса всего в запасе: и дождь, 

и ветер, и ведро, и разнопогодье;
- на Первый Спас и нищий    

медку попробует;
- дождь на Маковея — мало     

пожаров бывает;
- на Маковея собирают мак;
-  на Первый Спас святи                

колодцы;
- на Маковей вдовам помогай — 

слабому помощь, а тебе счастье;
- в Первый Спас любой бабий 

грех простится;
- после Первого Спаса в воду не 

заходят;
- после Первого Спаса лошадей 

в реке не купают;
- тем, кто опасается ведьм: в 

этот день нужно собрать семена 
дикого мака и обсыпать ими дом — 
ни одна ведьма в дом не проникнет.

Что нельзя делать 
на Медовый Спас

 
- на Медовый Спас заканчи-

вается лето, поэтому 14 августа 
нельзя купаться, как и на Ильин 
день, так как можно утонуть или 
заболеть. По логическим сообра-
жениям, ночи уже становились 
прохладными, поэтому вода начи-
нала «цвести», что могло вызвать 
различные болезни;

- громко говорить, шумно 
праздновать, так как пчелы плохо           
реагируют;

- ссориться, ругаться или же-
лать кому-либо зла, иначе негатив      
вернется бумерангом;

- работать и убирать в доме: 
подобные дела лучше завершить     
накануне.

Поход в церковь должен сопро-
вождаться не только корзиной с 
яблоками и медом, но и букетом 
из растений. В народе такой бу-
кет называют «маковейчиком» и 
вкладывают в него глубокий смысл.

Абсолютно все растения, что 
цветут, могут быть использованы 
для композиции. Самыми популяр-
ными и цветущими в этот период 
считаются чернобрывцы и астры, 
мята и базилик, георгина и барви-
нок, васильки и гвоздики, любисток 
и чабрец, полынь и мак. Говорят, что 
создавая такой букет, мы настраива-
ем себя и природу на благополучие, 
стимулируем активный рост расте-

ний, тем самым увеличиваем ка-
чество и количество предстоящего 
сбора урожая. 

Что символизируют травы в бу-
кете: чернобрывцы – счастье, астры 
– женское очарование и красоту, ге-
оргины – стойкость, тысячелистник 
– финансовое благополучие: бази-
лик – удачу, гвоздики – чувствен-
ность и хрупкость, мята – крепкое 
здоровье, тимьян – мужскую силу, 
любисток – любовь, полынь –       
крепкую семью

Маковейчик после освящения 
было принято хранить в доме до 
весны, а перед пасхальной уборкой 
сжигают на костре. 

Сбитень

Ингредиенты: 1,5 л воды, 500 
гр. мёда, 5 гр. гвоздики, 5 гр. ко-
рицы, 5 гр. имбиря, 5 гр. душисто-
го перца, 50 гр. дрожжей.

Приготовление: Доведите 
воду до кипения, добавьте в нее 
мёд и снова доведите до кипения, 
постоянно снимая пену. Затем 
добавьте имбирь, гвоздику, ду-
шистый перец и корицу. Снова всё 
прокипятите и охладите. Разведи-
те дрожжи в небольшом количе-
стве теплой воды и смешайте с 
медовым отваром. Готовый сби-
тень разлейте по бутылкам и ос-
тавьте на 12 часов в теплом месте. 
Затем плотно закройте бутылки и 
оставьте в холоде на 2-3 недели, 
чтобы сбитень созрел.

Пряники медовые

Ингредиенты: 500 гр. мёда, 
500 гр. ржаной муки, 1 ст.л. сме-

си из корицы, гвоздики, имбиря и 
кардамона, 2 ст. л. коньяка или 
водки, 2 ст. л. крахмала, расти-
тельное масло.

Приготовление: Смешайте 
муку и пряности, на маленьком 
огне растопите мёд и доведите 
его до кипения, добавьте к нему 
муку и очень быстро начинайте 
размешивать до тех пор, пока те-
сто не побелеет. Затем добавьте 
водку или коньяк, вымесите тесто 
до гладкости и положите в холо-
дильник на несколько часов. Ра-
скатайте тесто, подсыпая к нему 
крахмал, с помощью форм для 
печенья вырежьте пряники, вы-
ложите их на смазанный маслом 
противень и, не подрумянивая, 
доведите до готовности в духовке.

Шулики

Ингредиенты: 450 г муки, 
яйцо, 100 г сахара, 280 г мака,  
100 г меда, 300 мл воды.

Приготовление:  Муку заме-
сите с яйцом, 1 ст. л. сахара, 100 
мл воды и 80 г перемытого мака.
Раскатайте тонкие коржи и испе-
ките в духовке. Затем подготовьте 
подливу: 200 г запаренного мака 
разотрите со 100 г сахара, добавь-
те мед и 200 мл воды. Коржи раз-
ломайте на 3–4 куска и размешай-
те с этой сладкой подливой.

Медовый квас

Ингредиенты: 5 л воды, 800 
гр. мёда, 25 гр. дрожжей, 2 ли-
мона.

Приготовление: Вскипятите 
воду, выложите в нее мед и тща-
тельно размешайте. Остудите мёд 
до температуры 20 °С, добавьте 
дрожжи, сок 2 лимонов и оставь-
те при комнатной температуре на 
10-12 часов. Готовый квас осту-
дите в холодильнике, разлейте по 
бутылкам или сразу подавайте к 
столу.

 

При рождении мальчик получил имя Пантолеон (что значит 
«лев во всем»), а после крещения получил имя Пантелеимон (что 
значит «многомилостивый»). Юноша уверовал во Христа и исцелял 
людей. Он продолжает оказывать свою чудодейственную помощь 
и в наше время, исцеляя и помогая всем, кто с верой просит его о 
помощи. Святой Пантелеимон считается покровителем воинов и 
врачей.

 

В этот праздничный день готовят блюда и напитки из меда, пекут пироги или пряники, для укра-
шения и начинки используют зерна мака.

 

 

В этот день православная церковь отмечает день памяти семи бра-
тьев Маккавеев и их матери Саломии, а также их учителя Елиазара. 

Согласно библейскому повествованию, в этот день в 166 году до н. э. 
они приняли мученическую смерть за истинную веру от рук сирийского 
правителя Антиоха Эпифана. 
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СРОЧНО ДОМ, ул. Айдарская. 
099-00-59-362, 095-64-66-133.

ДОМ в Айдар-Николаевке, 
050-243-28-80.

ДОМ в пгт. Новоайдар. Хозпо-
стройки, огород. 099-08-028-68.

ДОМ 8,60 на 8,20, хозпострой-
ки, большой огород, удобства в 
доме, 099-096-70-02.

ДОМ, ул. Центральная, 246. 
6000 долларов, 095-008-46-17.

СРОЧНО ДОМ в пгт. Ново-
айдар, ул. Коваленко, 4, газ, вода, 
огород 8 соток. Цена договорная. 
095-008-46-17, 050-845-29-85.

ДОМ на берегу реки. Все   
удобства. 095-291-17-01.

ДОМ, ГАЗОВУЮ ПЕЧ-
КУ, БАНКИ трёхлитровые.                
050-82-68-623.

Жилой ФЛИГЕЛЬ, 095-45-45-244.
КВАРТИРУ, 099-33-68-779.
СРОЧНО однокомнатную 

КВАРТИРУ в пгт. Новоайдар,    
ул. ХІ Пятилетки, д. 1, кв. 1.

двухкомнатную КВАРТИРУ, 
пгт. Новоайдар, кв. Шевченко, 
066-139-30-72.

МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ, 
099-96-34-086.

ХОЛОДИЛЬНИК, 095-203-47-71.
Новый ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант». 

095-86-96-190.
Газовый ВОДОНАГРЕВА-

ТЕЛЬ «Vaillant» (производи-
тель: Германия), ШПАЛЫ.                    
095-203-47-71.

КУКУРУЗУ, 1 кг - 4,50.           
095-665-00-06.

СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг, 
066-31-32-595.

ШЛАКОБЛОК, ЦЕМЕНТ 
марки 500. 050-60-55-106.

КОРОВУ на молоко и ТЁЛ-
КУ (возраст – 1 год и 3 месяца).     
050-732-736-5. 

КОРОВУ на молоко (погул 
6 мая), ДОИЛЬНЫЙ АППА-
РАТ, СЕНО (2 тонны, тюки).               
099-511-94-32.

продам куплю

Изготовление, 
перетяжка, 

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

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

услуги

куплю коРоВ,  
бЫкоВ, Телок, лоШАДей.

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

бУРИм 
СкВАЖИНЫ

диаметр 63-125 
095-052-85-55

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

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

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

ВОСК, МЁД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ОБМЕН ВОЩИНЫ,           
050-704-33-18.

Бурим СКВАЖИНЫ. Диаметр 63-125. 095-678-06-28.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Установка. Ремонт. 066-718-79-40.
Сделаю ИГРУШКИ из воздушніх шаров: КУКЛЫ, ЗВЕРЬКИ, МАШИН-

КИ. Воплощу в реальность любую вашу фантазию. 050-998-38-91. НАСТЯ.

УголЬ
Цены летние
066-928-50-36 
067-729-87-31

Самую любимую, дорогую, 
незаменимую жену, мамоч-
ку, бабушку АНТОНОВУ        
Наталью Ивановну по-
здравляем с юбилеем!

Знай: каждую твою 
морщинку мы все готовы 
целовать. У нас в семье 
сегодня праздник: тебе 
сейчас шестьдесят пять. 
Для каждого ты лучик све-
та, учитель первый, поводырь. 
Ты - лучшая, мы знаем это, и це-
ним все тебя, поверь! Желаем счастья и здоровья, 
уюта, радости, тепла, чтоб и в сто такой же бодрой и                                      
энергичной ты была.

Муж, дочь, внуки.

9 августа 2019 года – 
1 год светлой памяти 

БОРИСЕНКО 
Елены Васильевны 

(23.06.1959 – 09.08.2018).
Епітафія Дружині

Моєму Сонцю
Які ж високі небеса?!

Що ти назад й не поверталась.
Хто відлетів… не воскреса…
Бач, гарно там, що і зосталась.

Які ж печальні небеса?!
Як не дивись, її не бачиш.
Бо ще й хмарина нависа, 
І ти стоїш, і тихо плачеш.
Які ж блакитні небеса?!

І як же гарно світить сонце
Для нас живих! Хай не згаса

Свіча та пам’ять й моє Сонце!
Твій Григорій

Муж, дети, внучка, 
сестра, племянники.

ПОМНИМ.. .

аренда
Сдаётся ДОМ на длительный срок. 099-060-71-32.

работа
Штормівська сільська рада Новоайдарського району Луганської 

області оголошує конкурс на вакантну посаду ГОЛОВНОГО              
БУХГАЛТЕРА.

Умови конкурсу: громадянство України, середньо-спеціальна або 
вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем, володіння держав-
ною мовою, досвід роботи на комп’ютері, стаж роботи за фахом не 
менше трьох років. Заяви приймаються за адресою: с. Штормове, 
вул. Шкільна, 1, тел. 9-97-45. Строк подання заяв – один місяць з 
опублікування оголошення.

Ми всі в очікуванні професійного свята працівників ветеринарної ме-
дицини! Україна - єдина країна, що офіційно заявила на весь світ про свою 
повагу до людей, покликаних зберігати безпосередній зв'язок із живою 
природою - колискою людства. Бо без нашої важкої і часто невдячної 
праці не можуть існувати ні тваринницькі комплекси і господарства, ні 
зоопарки і заповідники. Нація, яка хоче жити і залишити слід на землі 
в центрі Європи, дбає про якість продуктів харчування, і визначила для 
виконання цієї місії ветеринарну медицину.

А з чим можна співставити благальний погляд сільської трудівниці, яка 
понад усе боїться втратити корівчину-годувальницю? Чи сльози дитини, 
яка щоранку прокидалася з думкою про вірного чотирилапого друга, а 
він опинився на межі життя і небуття? Всі вони чекають на диво –  при-
йде лікар, і знову все буде добре. Велика таємниця спілкування людини і 
тварини відома тільки нам – спеціалістам ветеринарної медицини. Нам, 
як і гуманним лікарям, зрозумілі і близькі слова Гіппократа: «В який би 
дім я не зайшов, я зайду туди для користі і спокою». Тому й вважають в 
усьому світі фахівців ветеринарної медицини великими гуманістами, які 
оберігають людство. Адже на нас лежить величезна відповідальність за 
підтримання епізоотичного благополуччя в державі, забезпечення ветери-
нарно-санітарного контролю та нагляду за якістю сільськогосподарської 
продукції, за здоров'я тварин та людей. І кожен з нас робить для цього все 
належне.

Ми законно пишаємось сьогоднішніми успіхами галузі, високим по-
тенціалом нашої науки, широким впровадженням її розробок у виробни-
цтво і практику, і з вдячністю згадуємо людей, які у різні часи докладали 
всіх зусиль для її становлення, розвитку дієздатності.

Шановні колеги, від імені керівництва Головного управління Держ-
продспоживслужби в Луганській області, особисто від себе дякую всім 
працівникам нашої галузі, всім нашим ветеранам за самовіддану, наполег-
ливу працю, відповідальність, надійність і вірність обраному фаху.

Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, благополуччя, зла-
годи в сім'ях та колективах, енергії і наснаги, подальших успіхів у нелег-
кій,  але вкрай потрібній праці для процвітання нашої держави.

Н. ЯКИМЧУК, начальник 
Новоайдарського районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби 
в Луганській області.

До Дня працівників 
ветеринарної медицини
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Начнем со стихов Екатерины 
Ногачевской из села Гречишкино.  
Молодая девушка успела зареко-
мендовать себя с лучшей сто-
роны, приступив к выполнению 
обязанностей директора Гре-
чишкинского СДК.  Несмотря 
на определенные трудности, мо-
лодому специалисту удается все 
выполнять правильно, успешно. 
Кроме того, и сама с удоволь-
ствием выступает в различных 
номерах на гостеприимной сель-
ской сцене. А в свободное время, 
особенно, когда накатывает 
вдохновение, девушка пишет 
стихи, которые посвящает люб-
ви, любимым людям и необычай-
ной красоте родного края. 

Твоя 
Улыбка тлеет, а в глазах 
Слеза блестит и катится 
подступно,
И разрывает сердце пополам…
Любимой хочу быть вселюдно,
Хочу все счастье разделить,
Окутать твои плечи, руки
И за любовь благодарить.
На расстоянии иль в разлуке
Передавать все мысли, чувства
И покорять душой своей…
Была всего лишь незнакомка,
А стала девочкой твоей.

******
Сойдет туман,
С полей, с лесов,
И прозвенит капель
С травою в унисон.
Запахнут маки,
Запоет птенец.
Зеленой стала улица,
Ковром устелен лес.
Моя природа стелется
Вдоль ручейков, берез.
Весна призами делится.
В награде – красота,
Все ласкою овеяно,
Ах, матушка-земля!

******
Бывает, так порою
Минутку погрущу,
И улыбнусь я взглядом
Родимому плечу.
Где капнет дождь,
Где снег сорвется,
Где закружит снежинок рой,
Печаль ворвется
И замедляет сердце вновь
Те мысли, те обиды,
Что не приходишь ты домой,
Ну, где, ну, где ты, милый?

******

Порою очень часто
Теряюсь в темноте.
Обидно, страшно, жарко,
Тревожно на душе.
Сегодня день такой – 
Ломать, бродить, дышать,
Лишь только мне спокойно,
Как хочется кричать!
Хочу услышать шепот, 
запах, звук,
Дотронуться легонько 
До нежных твоих рук.
Прильнуть к лицу, улыбке
И крепко так уснуть,
Проснуться среди ночи
И прошептать: «Я тут».
Когда наступит утро,
Тихонько обнимать
И без запрета нежно,
Так нежно целовать.
Так кажется все просто,
Нет мочи говорить,
Не хочется ни слышать,
Ни думать, ни шутить.
Хочу тебя я отпустить.
Но не смогу, не выйдет.
Присесть поближе рядом,
К родимому плечу…
Ты стал немного ближе
Чем брат, чем кум, чем враг.
Возможно, ты обижен,
Но ты не виноват.
Сама хочу я ласки,
Терпеть не хватит  сил,
Уйти и оправдаться,
Но кто меня просил?
Сидеть и думать:
Как же жить?
Нет смысла почему-то,
Уйдешь ты, и все, конец,
Все тянется по кругу.
До ночи темной просидеть,
Прочувствовать моменты,
Если ты скажешь: смысла нет,
То нет экспериментам.
Хочу забиться в угол,
Уйти, исчезнуть, вдаль…
Какими будут чувства?
На расстоянии – лишь печаль.
В потоке мыслей разных
Приходится грустить.

Ведь так прекрасно – радость – 
Чуть-чуть с тобой побыть…

******
Рідний край

Небо, дощ, земля сміється,
Кличуть верби за поля.
Ах, Вкраїна гарна, чиста,
Рідна, вічна та земля. 
Де не підеш, де не станеш – 
Всюди вкрай за небокрай,
Пахне сонцем, пахне миром,
Розквітай, мій рідний край!

Матуся
В світі краще за тебе,
За тебе, моя матуся,
Не знаходила ніде.
І від цього я горнуся, 
А зелені очі  - то святе.
Як поглянеш в них так палко,
Можна бачити там все.
Все дитинство змалку,
Як приходиш ти додому,
Змучена, сердита,
Кличеш нас: «Заходьте в дім»,
Вкрай біжиш за миттю,
Де приходить батько з лісу,
Аж гілками пахне,
Все так строго, самовито,
Ми тихенько граєм… 
Тепер я стала матуся,
А ти бабуся стала.
Внуки в тебе є… Молюся,
Щоб не покидала.

Катерина НОГАЧЕВСЬКА, 
с. Гречишкине.

Немало красивых стихо-
творений вышло из-под пера 
Лилии Васильевны Заики из 
Новоайдара. В последнее вре-
мя она представляет их на суд 
публики во время встреч в Но-
воайдарском терцентре, всегда 
вызывая восхищенные отзывы 
и громкие аплодисменты.                                                         
У Л. В. Заики есть стихотворе-
ния практически на все случаи 
жизни и обо всем. То стихотво-
рение, которое предоставляется 
вашему вниманию сегодня, осно-
вано на реальных событиях, и, 
наверное, из-за этого вызывает 
особые чувства.

Невеста
Молодой военком 
проезжает селом,
Дело к вечеру – 
солнце садилось.
На дороге у самого края села
Пред ним женщина 
вдруг появилась.

Сохранили черты 
след былой красоты,
Она низко ему поклонилась.
Захотел он узнать: «Может, 
ждешь кого, мать?»
С ее глаз вдруг 
слеза покатилась.
«Я в той хате живу, 
у села на краю, 
Всех приезжих 
поклоном встречаю,
Как увижу военную 
форму на ком,
Своего жениха вспоминаю.
Я была молода, как попала сюда, 
Я ведь раньше в шахтерском 
поселке жила.
Политрук молодой 
был моим женихом,
Но нам трудное 
время досталось.
Он хотел, чтобы стала 
ему я женой,
Я ж поныне невестой осталась.
Налетела беда – началася война,
В оккупации я оказалась…
Помню, как вечерком 
постучал милый мой: 
«Собирайся скорее, невеста!
В захолустном селе 
решил спрятать тебя,
Не узнают там, чья ты невеста».
На прощанье обнял,
«Жди меня! – мне сказал,
Я – военный, на фронте 
мне место.
А прогоним врага, 
вновь вернусь я сюда,
И тогда мы всегда будем вместе»
До сих пор здесь живу, 
друга милого жду
И о будущей встрече мечтаю:
Может, завтра придет 
и меня здесь найдет, 
Только вдруг он меня не узнает?
Может, вновь вечерком 
постучит он в окно,
Станет сердцу в груди 
сразу тесно,
Я на встречу пойду 
и к плечу припаду,
А он скажет: 
«Ну, здравствуй, невеста!»
Год за годом идет, 
а невеста все ждет,
У подружек есть дети и внуки,
Одного не поймет: 
за какой-такой грех
Ей даны одиночества муки.
Стала вянуть краса, 
и коса уж не та,
Седина в волосах появилась,
А она все ждала, 
много слез пролила, 
Выйти замуж так и не решилась,
«До сих пор я одна, 
ни жена, ни вдова,
В одиночестве дни коротаю.
Унесла мое счастье 
с собою война,
Каждый день я ее проклинаю!»
Много раз военком 
проезжал тем селом,
Каждый раз видел женщину эту.
Все стоит на ветру, 
как солдат на посту,
На привет лишь 
поклоном ответит.

Куда делась краса, 
плохо видят глаза,
Уже хата ее покосилась.
50 лет назад отгремела война, 
Видно, встретиться им 
не судилось.

Лилия ЗАИКА, п. Новоайдар.

А вот эти стихотворения 
нам прислала по почте Викто-
рия Суворова из Новоайдара.  В 
письме было сказано следую-
щее: «Уважаемая редакция! Я 
пробую писать стихи и реши-
ла показать их вам». К сожа-
лению, ни адреса, ни контакт- 
ного телефона начинающая 
поэтесса не оставила. Но, на-
деемся, после публикации этих 
стихотворений она обязатель-
но заглянет к нам в редакцию. 
Вполне возможно, с новыми 
творениями.

Первый снег
Не успели листья
Станцевать с дождем,
Начал снег валиться,
Засыпать наш дом.
На снежку пушистом
Цепочка следов,
На еловых шишках – 
Сказочный ледок.
На ветру дрожащих
Слышен елок шум.
Блеск снегов лежащих
Мой пленяет ум.

Ніч
Вечорочком літній дощик
По стежинках пробіжав,
Вийшов місяць, кинув кошик
І зірочки розкидав.
Заблищали всі росинки,
Як коштовні камінці,
А, прокинувшись, травинки
Покладуть їх в гаманці.
В небі зоряні стежинки,
Як намиста чарівні,
Кучеряві всі хмаринки
Сунуть, наче на човні.
Місяць довго ці хмаринки,
Наче хутро, приміряв.
Потім вітер без зупинки ї
Їх на ранок розігнав.

Виктория СУВОРОВА, 
п. Новоайдар.

 

Новоайдарщина – земля талантливых, неординарных людей. Чего только ни умеют наши земля-
ки: и поют, и танцуют, и стихи пишут. С некоторыми стихотворными наработками начинающих     
поэтов  мы сегодня вас и познакомим, уважаемые наши читатели.


