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 Споконвіків наш народ звертався до Пресвятої 
Богородиці за заступництвом, особливо у важкі 
історичні часи, коли була загроза іноземного поне-
волення. Українські козаки вважали Божу Матір 
своєю Небесною Покровителькою. Вочевидь цей день 
для вшанування нинішніх захисників України обра-
ний не випадково. Козацька слава є нашою спільною 
національною гордістю й історичним спадком, який 
не дозволяє нам відступати, а надихає йти вперед                                                                                           
до перемоги.

14 жовтня вписане у календар української історії 
як День захисників та захисниць України. Цей день 
для усіх нас водночас урочистий та радісний, але 
разом з тим скорботний та сумний. Тут у нас, на 
Сході нашої держави, триває збройний конфлікт, 
що вже забрав життя тисяч кращих синів                                                                
України.

Висловлюю велику вдячність і повагу всім, хто 
стоїть тепер в ім’я миру в Україні, та схиляю 
голову у жалобі за тими, хто віддав життя за 
Україну. Низький уклін всім землякам, хто захищав 
і продовжує захищати цілісність і суверенітет 
нашої держави.

Щиро бажаю українським воїнам добро-
го здоров’я та бадьорості духу, незламної волі, 
надійного родинного тилу й тепла рідної домівки. 
Нехай з вами будуть правда і перемога задля 
щасливого майбутнього наших нащадків, задля 
процвітання нашої рідної України! 

Мирного неба над головою усім нам! Нехай Пре-
свята Богородиця береже Україну та захищає 
кожного з нас під своїм Покровом! 

З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова.

Шановні мешканці Новоайдарської ОТГ!
Прийміть щирі вітання із Днем захисників та захисниць України,

Днем Українського козацтва та зі святом Покрови Пресвятої Богородиці!

Шановні земляки!

Ми, українці, завжди шанували тих, хто мужньо 
і героїчно боронив рідну землю: і за козацьку добу, й 
під час фашистської навали. Але особливо гостро ми 
відчуваємо гордість за наших воїнів зараз – під час 
російської агресії!

Сім років війни змінили нас назавжди: майже 
дев’ять тисяч наших земляків пройшли через її полум’я. 

188 луганських родин вже ніколи не дочекаються 
своїх синів, батьків, братів та сестер. Їх подвиг – при-
клад для майбутніх поколінь.

Сьогодні наша армія – одна з найпотужніших у 
світі! І ми щиро пишаємось своїми захисниками і захис-
ницями – мужніми хлопцями та дівчатами зі Збройних 
Сил України, Національної гвардії та інших силових 
структур. А також тими, хто за покликом серця став 
із ними пліч-о-пліч: добровольців, волонтерів, медиків, 
усіх, для кого Україна – понад усе!

Разом ми довели  усьому світу, що українці – нація 
нескорених! А наша держава – загартована найвищим 
гартом!

Дуже символічно, що перший військовий парад на 
Сході України пройде у нас на Луганщині. Символічно, 
але не випадково! Наші бійці першими зустріли ворога 
та дали йому гідну відсіч. 

Вірю, що й звільнення України від російської агресії, 
як і від нацизму, почнеться з Луганської області! 

Тож, шановні захисники та захисниці України, щиро 
вітаю вас зі святом!

Дякую за відданість військовій присязі, мужність 
та патріотизм! 

Завжди повертайтесь живими! 
Нехай Покрова Пресвятої Богородиці береже мир 

та спокій у нашій державі!
Слава Україні!

Сергій ГАЙДАЙ, голова Луганської  ОДА –
керівник обласної ВЦА.

У Луганській області на дорозі Н-21 Старобільськ – Лу-
ганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк, на ділянці від 
Старобільська до Новоайдару (км 0+000 – 39+960) завер-
шено ремонт проїзної частини, встановлено нові дорожні 
знаки та нанесено дорожню розмітку. 

Нагадаємо, ремонтні роботи на дорозі Н-21 за марш-
рутом Старобільськ – Новоайдар були розпочаті в 2020 
році. Цьогоріч дорожники завершили ремонтні роботи, 
зокрема, влаштували фінішний шар асфальтобетонного                    
покриття.

У вересні на відремонтованому маршруті дорожники 
встановили дорожні знаки, сигнальні стовпчики та нанес-
ли дорожню розмітку, влаштували тротуари та зовнішнє 
освітлення у населених пунктах,через які проходить траса. 

Маршрут від Старобільська до Новоайдару прохо-
дить через населені пункти Старобiльськ, Половин-
кине, Байдівка, Шульгинка, Штормове, Переможне,                          
Денежникове, Новоайдар. 

На виїзді зі Старобільська підготовлений майданчик для 
встановлення пересувного габаритно-вагового комплексу. 

За амбітним планом Укравтодору у 2021 році плануємо 
відремонтувати 241 км доріг державного значення на 
Луганщині

Поточний середній ремонт дороги Н-21 проводив-
ся у рамках проєкту #Велике_Будівництво. Роботи ви-
конували два підрядники: ТОВ «Ростдорстрой» та ТОВ 
«Автомагістраль-Південь». 

Всього на території Луганської області налічується 
5912 км автомобільних доріг загального користування, у 
тому числі на контрольованій території – 3629 км. Мережа 
автомобільних доріг загального користування державного 
значення налічує 1200 км. Дороги місцевого значення зна-
ходяться на балансі Луганської облдержадміністрації та 
органів місцевого самоврядування.

Всього за проєктом «Велике Будівництво» упродовж 
двох років (2020 та 2021 рр.) капітальним та поточним ре-
монтом буде охоплено 461 км доріг. Це більш ніж третина 
доріг державного значення (1200 км) області.

Прес-служба Служби 
автомобільних доріг у Луганській області. 
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В серпні в Україні офіційно зареєстровано 315 тис. безробіт-
них. В аналогічний період 2020-го в країні було на 179 тис. непра-
цевлаштованих більше. У Кабміні вважають, що такий пози-
тивний стрибок – результат запровадження урядових програм з 
підтримки розвитку економіки і бізнесу.

У Міністерстві економіки анонсують "додаткові урядові заходи" 
для створення робочих місць і працевлаштування безробітних.

Нагадаємо, що українцям зі страховим стажем 10-15 років будуть 
зменшувати розмір допомоги по безробіттю на 10%. Виплати будуть 
залежати від страхового стажу у відсотках від середньої заробітної 
плати.

Щоб припинити відтік кадрів, Україні залишається одне – ство-
рювати конкурентні умови праці і побуту для своїх громадян праце- 
здатного віку.

                                 

У пологових будинках Укра-
їни матусям новонароджених 
знову видаватимуть пакунки 
малюка. У зв'язку із довготри-
валими тендерними закупів-
лями бебі-бокси не видавали з 
лютого 2021 року. Доставити 
усі бебі-бокси до отримувачів 
планують до кінця 2021 року. У 
Мінсоцполітики запевнили, що 
укладена угода дозволила зеко-
номити 63 мільйони гривень на 
закупівлях.

Пакунок малюка – це держав-
на одноразова підтримка сімей, у 
яких народилася дитина. У нього 
входять найнеобхідніші речі для 
немовлят у перші місяці життя:

• упаковка підгузників;
• вологі серветки;
• пелюшки;
• 3 шапочки "на виріст";
• 11 боді на короткий рукав 

різного розміру;
• 11 боді на довгий рукав різ-

ного розміру;
• 4 пари повзунків;
• 11 сліпів;
• 4 сорочки;
• 4 пари шкарпеток;
• рукавички;
• 2 слинявчики;
• термометри для води та для 

тіла;
• манікюрні ножиці та гребі-

нець; ковдра, підковдра та плед;
• матрац;
• 2 рушника;
• 6 іграшок і килимок;
• м'яка книжка;
• креми та мило;
• коробка-колиска.

24tv.ua

Вчителі не можуть бути 
позбавлені оплати праці, так 
само як вона не може бути 
скорочена під час дистанцій-
ного викладання. На цьому 
наголосив міністр освіти і 
науки України Сергій Шка-
рлет під час спілкування з 
освітянами, інформує урядо-
вий портал.

«Чомусь педагоги побою-
ються зменшення чи урізання. 
Тому хочу наголосити ще раз: 
вчителі не можуть бути поз-
бавлені оплати праці, так само 
як вона не може бути скороче-

на під час дистанційного викладання», — каже міністр освіти і науки 
Сергій Шкарлет.

Він зазначає, що питання виплати заробітних плат унормовано в Ко-
дексі законів про працю та у Галузевій угоді між МОН і Профспілкою 
працівників освіти і науки.

Проте міністр нагадав вчителям про важливість вакцинації проти 
коронавірусу, яка дозволить не закривати школи на карантин і працю-
вати офлайн.

hromadske.ua

Заступниця Міністра вну-
трішніх справ України Кате-
рина Павліченко повідомила, 
що в українських школах з’яв-
ляться «вихователі безпеки». 

Це будуть працівники, які 
перебуватимуть у школах на по-
стійній основі та в разі потреби 
передаватимуть інформацію до 
поліції. Вони стануть «сполуч-
ною ланкою» між поліцейськи-
ми та батьками, дітьми й адмі-
ністрацією освітніх закладів.

Якщо кілька невеликих шкіл 
розташовані поруч, там може 
працювати один вихователь.

«Це будуть не поліцейські, 
а вихователі, які пройдуть від-
повідний відбір і навчання на 
базі навчальних закладів систе-
ми МВС. Вони будуть розуміти 
специфіку роботи з дітьми й 
орієнтуватися в тих проблемах, 
які сьогодні є», – підкреслила 
Катерина Павліченко.

newday.

Спочатку обчислюють серед-
ньомісячний сукупний дохід 
домогосподарства. Тоді його 
ділять на кількість членів сім'ї. 
Так визначається середньомі-
сячний дохід на людину. Далі 
дохід на одну особу потрібно 
поділити на розмір прожитково-

го мінімуму в розрахунку на мі-
сяць, встановлений на початок 
року, з якого призначають суб-
сидію. Станом на 1 січня 2021 
року, наприклад, він становив 
2189 гривень.

Отриманий результат треба 
поділити на 2, а потім помно-

жити на 15%. Саме так визна-
чається відсоток від середньо-
місячного сукупного доходу. 
Врешті, аби розрахувати розмір 
обов'язкової частини платежу, 
обов'язковий відсоток множать 
на середньомісячний дохід до-
могосподарства.

Не мають права на субсидію 
ті, хто має на депозитному ра-
хунку понад 100 тисяч гривень; 
купує новий автомобіль з вар-
тістю понад 50 тисяч гривень чи 
купує валюту на понад 50 тисяч 
гривень одноразово.

24tv.ua

Електроенергія:
З 1 жовтня ціну електроенергії знижено для 80% 

побутових споживачів, і вона складає 1,44 грн/кВт-
год за умови споживання до 250 кВт-год. При цьо-
му, якщо домогосподарство використовує понад цю 
норму, то за всю спожиту електрику необхідно буде 
сплатити за повною ціною – 1,68 грн за кВт-год.

Газ:
Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» 

вводить новий тарифний план «Комфортний сезон». 
Він дасть можливість українцям платити за газ рів-
номірними частинами щомісяця. Дана інформація 
опублікована на сайті компанії. Цей тарифний план 
актуальний з 1 жовтня до 30 квітня. Ціна на газ скла-
де 7,96 грн за куб. м з ПДВ без вартості розподілу 
(доставки). Ціна встановлена на весь опалювальний 
сезон. Підключитися на цей тарифний план можна в 
особистому кабінеті споживача, подавши заявку.

Опалення:
З 1 жовтня в Україні тарифи на опалення підня-

лися до 40 %, залежно від населеного пункту. Серед-

ньозважена вартість 1 гігакалорії тепла буде на рівні 
2151,77-2433,90 грн/м кв. Про це йдеться в Постано-
ві Кабміну № 859.

Гаряча вода:
З 1 жовтня 2021 року, згідно з постановою Кабмі-

ну № 859, середній тариф на гаряче водопостачання 
становить 109,55-122,17 грн/м куб. залежно від типу 
будинку.

grosi.znaj.ua

Парламент в цілому ухва-
лив законопроект, який перед-
бачає державне фінансування 
для аграріїв, які молодші за 35 
років. Ініціатива діятиме в ме-
жах підтримки підприємницьких 
ініціатив сільської молоді. Доку-

мент унормовує склад фермер-
ських земельних ділянок, а та-
кож визначає коло тих, хто буде 
отримувати держпідтримку через 
Український державний фонд під-
тримки фермерських господарств. 
Законопроект також уточнює де-

які поняття щодо визначень виду 
фермерського господарства. Но-
воствореним фермерським госпо-
дарствам протягом перших трьох 
років надаватиметься фінансова 
допомога з бюджету.

fbc.ua 

У Міністерстві соціальної політики уточнили, хто має право на 
отримання житлових субсидій. Мовиться про сім'ї, яким житло-
во-комунальні послуги обходяться у суму, більшу від визначеного для 
них обов'язкового платежу. Сума цього платежу розраховується ін-
дивідуально для кожної сім'ї, існує спеціальна формула. Обов'язковий 
відсоток залежить від доходів сім'ї. Ці правила діятимуть щонай-
менше до кінця карантину.

 
 
 

5300 аптек та аптечних пунктів 
по всій країні відпускатимуть ін-
сулін за електронним рецептами 
безоплатно або з доплатою. Вар-
тість інсулінів аптекам відтепер 
напряму відшкодовуватиме Наці-
ональна служба здоров’я України. 

Попередній механізм відшко-
дування вартості препаратів ін-
суліну за субвенцією мав два 
суттєві недоліки. Перший – не-
достатній розмір субвенції для 
забезпечення 100 % потреби паці-
єнтів з цукровим діабетом спри-
чиняв необхідність дофінансову-
вання програми з боку місцевої 
влади. Траплялись ситуації, коли 
інсулінів для пацієнтів вистача-
ло лише на перші дні місяця, все 
інше залежало від фінансової 
спроможності або місцевих бю-
джетів, або пацієнтів. Пацієнти 
через брак коштів змушені були 
приймати менші дози препаратів 
інсуліну, ніж їм призначено, або 
пропускати їх. Другий недолік - 
обмежений доступ до лікування 
через невелику кількість аптек, 
які брали участь у програмі. 

Щоб забезпечити рівний до-
ступ до безоплатних препаратів 
інсуліну пацієнтам упродовж 
всього року, механізм забезпечен-
ня інсулінами змінено. 

На відшкодування вартості ін-

сулінів з 1 жовтня і до кінця року 
виділено 660 млн гривень. Цього 
достатньо, щоб, за умови дотри-
мання чітких правил, забезпечити 
пацієнтів інсуліном безоплатно. 
Усі учасники процесу користу-
ватимуться тими перевагами, які 
надає єдиний платник, як це зараз 
відбувається з програмою «До-
ступні ліки». На її прикладі всі 
побачили, що співпраця держави 
та бізнесу відбувається прозоро 
та за єдиними, однаковими для 
всіх правилами.

На 1 жовтня кількість аптек, в 
яких пацієнт зможе отримати ін-
сулін, в цілому по країні зросла в 
чотири рази. Станом на 1 жовтня 
до програми реімбурсації інсу-
лінів приєднались понад 560 ап-
течних закладів-юридичних осіб, 
які мають 5300 місць відпуску, 
тобто аптек та аптечних пунктів, 
по всій країні. Ще 60 юридичних 
осіб підписують договори зі сво-
го боку, а це ще плюс понад 200 
аптек. А за даними регіональних 
департаментів охорони здоров’я, 
протягом січня-серпня 2021 року 
пацієнти отримували інсулін у 
понад 1400 аптеках України. 

Доступ для пацієнтів із цукро-
вим діабетом до необхідних ліків 
значно покращено. Наприклад, у 
Луганській області раніше кіль-

кість аптек, де пацієнти отриму-
вали інсулін за паперовим рецеп-
том, становила 23, зараз – 150.

До програми реімбурсації за 
програмою державних гарантій 
медичного обслуговування на-
селення можуть приєднатись як 
комунальні, так і приватні аптеч-
ні заклади, аптеки-ФОП. Збіль-
шується кількість місць відпуску 
інсулінів і у державних аптек.

Нагадуємо, що з 1 жовтня пре-
парати інсуліну можна отримати 
за електронним рецептом. Пер-
ший електронний рецепт на інсу-
лін пацієнту виписує лікар-ендо-
кринолог, на основі створеного та 
внесеного в електронну систему 
охорони здоров’я плану ліку-
вання. Повторний рецепт зможе 
також виписати сімейний лікар. 
До кого звертатись за повторним 
електронним рецептом, пацієнт 
обирає самостійно. 

Маючи електронний рецепт, 
пацієнт обирає будь-яку аптеку, в 
будь-якому регіоні країни, яка має 
договір з НСЗУ за напрямом реім-
бурсації інсулінів. Впізнати таку 
аптеку можна буде за наліпкою 
«+Інсуліни». Крім того, знайти 
такі аптеки допоможе оператор 
контакт-центру НСЗУ за безко-
штовним номером 16-77. Також 
найближчим часом інформація 
з’явиться на онлайн-дашбордах 
НСЗУ. 

За інформацією Національ-
ної служби здоров’я України.
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 Документ ориентирован на создание бизнес-климата 
на подконтрольной Украине части региона и привлечения 
инвестиций.

«После деоккупации мероприятия стратегии могут 
быть масштабированы на временно оккупированные      
территории», — отметил вице-премьер Алексей Резников.

Основным результатом реализации стратегии должно стать 
«обеспечение роста уровня жизни людей и формирование  
способных громад».

Для привлечения инвесторов правительство планирует 
использовать модель территорий приоритетного развития, 
которая будет предусматривать налоговые, регуляторные и       
финансовые стимулы.

В стратегии выделили пять направлений:
- совершенствование институционно-финансовых                    

инструментов и регуляторной политики;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие критической инфраструктуры и логистики;
- формирование регионального рынка труда;
- налаживание коммуникации.
Отдельно в стратегии указана реализация инфраструктур-

ных проектов:
- железнодорожное сообщение в Луганской области;
- электрификация железнодорожного сообщения                                

в направлении Мариуполя;
- возобновление грузового и пассажирского авиасообщения;
- ремонт сети дорого в сельскохозяйственных районах      

Луганской области;
- автомобильная трасса Старобельск-Краматорск-                    

Мариуполь;
- доступ к питьевой воде на территории Донецкой                            

и Луганской областей.
 v-variant.com.ua.

 
 

Кабмін змінив механізм скла-
дання практичного іспиту на от-
римання водійських прав та спе-
ціальні позначення на посвідченні 
водія. Відповідні зміни містяться у 
затвердженій постанові.

Про це інформує Аuto.24.
Так, документом вносяться зміни 

до Положення про порядок видачі 
посвідчень водія та допуску грома-
дян до керування транспортними 
засобами, затвердженого постано-
вою Кабміну від 8 травня 1993 року                            
№ 340, зокрема, водійські посвід-
чення доповнять формами кодів, які 
будуть позначати додаткову інформа-
цію:

- медичні причини (наявність за-
собів корекції та/або захисту зору; 
окулярів; контактних лінз; слухових 
апаратів; засобів для спілкування; 
протезів кінцівок);

- пристосування транспортного 

засобу (модифікована трансмісія; ав-
томатичний вибір передатного числа; 
пристосований пристрій управління 
зчеплення; зчеплення, що проводить-
ся в дію рукою; автоматичне зчеплен-
ня; модифіковані гальмові системи та 
ін.);

- коди на позначення обмежень 
(керування транспортним засобом 
лише в денні години (наприклад, по-
чинаючи через годину після сходу 
сонця і закінчуючи за годину до захо-
ду сонця); керування транспортним 
засобом лише в радіусі км від місця 
проживання власника або в межах мі-
ста/регіону; керування транспортним 
засобом без пасажирів та інші);

- адміністративні питання (обмін 
посвідчення; дублікат посвідчення; 
та інші).

Наприклад, встановлюється, що 
у разі складання особою практично-
го іспиту на транспортному засобі з 

автоматичною коробкою передач у 
графі “12” посвідчення водія зазна-
чається відповідна відмітка у формі 
коду згідно з додатком. Посвідчення 
водія с такою відміткою повинні ви-
користовуватися лише для керування 
транспортними засобами з автома-
тичною коробкою передач.

Постановою також виключаються 
вимоги щодо підтвердження нави-
чок керування транспортним засобом 
(для осіб, які працюють водіями, або 
керують транспортними засобами, 
які не є їх власністю).

Документом також зазначається, 
що під час теоретичного іспиту пере-
віряється знання Правил дорожнього 
руху та інших предметів, передбаче-
них програмою підготовки. Резуль-
тати складеного іспиту вважаються 
дійсними протягом двох років, але не 
більше строку дії виданого свідоцтва 
про закінчення закладу.

Про це зазначено під час зустрічі 
представників провідних мовників 
та провайдерів Луганщини та До-
неччини із головою Національної 
ради з питань телебачення і радіо-                                                
мовлення Ольгою Герасим’юк у 
Краматорську.

Ними розглянуті питання захи-
сту українського інформпростору в 
умовах російської окупації територій 
двох областей.

«На кожній зустрічі Глава держави 
наголошує на посиленні україномов-
ного сигналу для наших громадян, 
які проживають на тимчасово окупо-
ваній території», – зауважила голова 
Національної ради з питань телеба-
чення і радіомовлення.

Зокрема, зауважено, що телевізій-
ний сигнал, що поширюється окупа-
ційною владою на непідконтрольних 
територіях, набагато потужніший. До 
того ж, там встановлені високовартіс-
ні пристрої, які допомагають заглу-
шити україномовний сигнал.

Втім, на підконтрольних терито-
ріях Луганщини і Донеччини триває 
розбудова системи інформаційного 
простору.

Як нагадав директор КП «Іннова-
ційно-інформаційний центр» Дми-
тро Сурженко, із серпня розпочалася 
трансляція телевізійного та радіосиг-
налу з вежі, розташованої в Комишу-
васі, що поблизу лінії розмежування.

Мовлення з цієї телевежі забезпе-

чує українським контентом 200 тисяч 
людей з обох боків лінії розмежуван-
ня у Луганській та Донецькій облас-
тях.

Радіус розповсюдження сигналу 
складає 50 км. Радіосигнал повністю 
покриває тимчасово окуповану ча-
стину області і сягає кордону з РФ.

Він зазначив, що наразі розробля-
ється оптимальна схема цифрового 
телевізійного мовлення, створено 
зони синхронного цифрового теле-
візійного мовлення з діючою РПТС 
«Бахмутівка» у Щастинському райо-
ні.

До обговорень щодо варіантів 
посилення телевізійного сигналу на 
тимчасово окуповану територію до-
лучився також представник Націо-
нальної ради з питань телебачення і 
радіомовлення у Луганській області 
Володимир Горобець.

 

Протипожежна безпека у громадах, збережен-
ня лісів та земельні відносини – питання, з якими 
громадяни прийшли на особистий прийом до голо-
ви Луганської обласної державної адміністрації-ке-
рівника обласної військово-цивільної адміністрації                                                     
Сергія Гайдая.

Так, мешканець села Гречишкіне Щастинського рай-
ону звернувся до очільника області з проханням по-
сприяти в оновленні системи пожежогасіння. За його 
словами, аби уникнути загрози масових пожеж мину-
лого року та убезпечити громаду від імовірних стихій 
необхідно відновлення водонапірної вежі та технічно-
го водоймища у населеному пункті. Тож просив Сергія 
Гайдая розглянути можливість віднайти кошти на фі-
нансування. Голова ОДА відповів, що докладе зусиль 
до залучення міжнародних організацій до фінансування                                                                                         
заміни системи водоводу.

Чоловік зі Сватівщини приїхав на особистий прийом 
до очільника області, аби поставити питання про мож-
ливість відкриття лісомисливсього господарства у ра-
йоні. Сергій Гайдай наголосив на тому, що для початку 
необхідно надати документи про проєкт на розгляд до 
Департаменту комунальної власності, земельних, май-
нових відносин, екології та природних ресурсів ОДА, 
і доручив директору департаменту Сергію Олейнікову                                                      
надати чоловіку консультацію.

Житель села Чабанівка прийшов до Сергія Гайдая з 
питанням щодо вирішення власної проблеми із земель-
ною ділянкою, яка надійшла йому у спадок. Оскільки 
через правові колізії наразі він не може вступити у пра-
во власності, йому запропонували альтернативу – вийти 
на відкритий ринок землі та тимчасово взяти земельний 
пай у оренду. Проте чоловік вирішив трохи почекати                         
з прийняттям рішення про спадкування.

loga.gov.ua

"У нас все є, а чого немає – збудує-
мо", – говорять бійці, і на підкріплен-
ня своїх слів показують, як зручно й 
затишно вони облаштувались тут, в 
умовах просторого українського сте-
пу.

Довгими окопами крокуємо вслід 
за головним сержантом взводу: Юрій 
веде нас до свого бліндажа. Окоп 
звивається дивовижним змієм, що 
наче прогриз собі шлях в скам'яніло-
му від посухи глинистому грунті. За 
одним з численних повротів – вхід 
у бліндаж. Довгий коридор веде під 
землю, де в затишку і безпеці об-
лаштували своє житло захисники                                     
української землі. 

- Ось наша пічка, про яку я вам 
розповідав, - з гордістю демонструє 
нам Юрій головний елемент солдат-
ського житла. – Нею ми обігріває-
мось, на ній чай гріємо, воду, все, що 
треба. 

Стіни бліндажа обтягнені фольго-                                                                

ізолом – фольгою з тепло-водоізо-
ляційним шаром. Цей матеріал не 
тільки зберігає земляні стіни від оси-
пання, але й зберігає тепло. І, до речі, 
миші його теж не дуже люблять, на 
відміну від целофанової плівки, яку 
гризуть залюбки, аж прицмокуючи. 
Вздовж стін – ліжка, або краще ска-
зати, окремі кубрики: над кожним 
полички для різних потрібних ре-
чей, в кожному елекрична розетка 
для заряджання телефону та рації. В 
кутку бліндажа – невеличка кладов-
ка, де бійці зберігають особисті речі                 
та продукти.

- Ось так ми і живемо, - підсумо-
вує Юра, і ми рушаємо до іншого 
бліндажа.

Тут нашим екскурсоводом стає 
Андрій – адже це його житло. 

- А що тут у вас, за завіскою? – пи-
таємось зацікавлено, і Андрій, широ-
ко всміхнувшись, відповідає:

- Тут моє ліжко.

В Андрієвому кубрику на стінах – 
образок Божої Матері та дитячий ма-
люнок Тризуба, малого Герба Укра-
їни. На поличці – паперові пакети з 
фруктовим соком.

- Нам видають на тиждень, - пояс-
нює юнак. 

На столі, коло чайника та пачки 
печива – великий яскравий апельсин.

- Звідки це у вас? – дивуємось. 
Апельсин в чистім полі???

- Та да, ось вітамінчиків нам вида-
ли, - сміються військові. 

Попід стелею помічаємо ялинкову 
гірлянду, що привітно блимає різно-
кольоровими вогниками.

- Не рано Новий рік святкувати зі-
брались? – питаємо.

Хлопці регочуть:
- Та ні, це у нас таке нічне освіт-

лення. Електрики тягне мало, а світла 
дає достатньо, щоб не зашпортатись 
вночі у бліндажі. 

Надворі коло входу сушаться фут-
болки кольору оливи, зелені шкар-
петки з чорним написом «ЗСУ». 

- Тут ми перемо натільну білизну, а 
щось цупкіше – то вже краще праль-
ною машиною, на КСП роти, - пояс-
нюють бійці.

Оглянувши побут, який облашту-
вали собі військові тут, за кількасот 
метрів від ворога, не можемо втрима-
тись від питання:

- Хлопці, може, вам щось привез-
ти? Що вам потрібно?

Бійці знизують плечима, замислю-
ються на мить.

- Та хтозна… Наче все є. А як чо-
гось не вистачить – зробимо. Збудує-
мо. Працювати у нас є кому. 

Прес-служба ОТУ «Північ».

В полях нині вже холодно, та військові кажуть, що негоди вони 
не бояться: мають теплий одяг та утеплені бліндажі, пічки для 
опалення та засоби для приготування їжі. Зараз, поки тримається 
суха погода, вони прокопують дренажні канави, прокладають до-
шки в місцях, де може скопичуватись вода під час осінніх дощів.
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Бути кондитером дано не кожному, 
але будь-хто може хоча б спробувати. 
Ось і нещодавно учасники Клубу ак-
тивного довголіття «АктивСтар» села 
Кряківка Щастинського району побу-
вали в місті Рубіжне. Тут ми відвідали 
майстер-клас, на якому вчилися при-
крашати готовий торт. Коли в конди-
терському відділі бачиш цю красу, то 
здається, що сам таке ніколи не зро-
биш. Так думав і один з наших актив-
них учасників Андрій Буторін. Спочат-
ку він навіть сумнівався, чи варто їхати. 
А раптом не вийде. Але Андрій -  лю-
дина творча і до всього ставиться твор-
чо: допомагає з ремонтом приміщення, 
малює картини, виступає Дідом Моро-
зом на Новий рік.

Та й до того ж можливість виїхати 
хоча б на день з села, яке знаходить-

ся на лінії розмежування військового 
конфлікту, - це вже добре. Андрій 
успішно впорався з новою для себе 
справою, і його торт отримав заслуже-
ну похвалу від організатора майстер-
класу Лариси Мухтарової. Ще 19 інших 
учасників Клубу разом з Андрієм 
Буторіним вчилися прикрашати торти.

Поїздка на майстер-клас в                                 
м. Рубіжне була організована в рамках 
проекту «Клуби активного довголіття» 
Товариства Червоного Хреста України 
за підтримки Міжнародного Комітету 
Червоного Хреста в Україні.

Наталія ЛІТВІН, 
волонтер ЧХ.

За непростий час епідемії 
ми вже помітили, що карантин 
роз’єднує людей, а добро – єднає! 
Допомога нужденним за будь-
яких обставин (збройний кон-
флікт, епідемія, стихійні та інші 
лиха) –  такою залишається сут-
ність Червоного Хреста. Так само 
організація Червоного Хреста за-
лишається неприбутковою орга-
нізацією, яка, аби допомагати ну-
жденним, потребує нашої з вами 
підтримки у якості член-
ських внесків та участі у 
благодійних акціях. Ве-
личезну допомогу нашо-
му товариству ЧХ надає 
Міжнародний Комітет Червоного 
Хреста. Особливу увагу приділяє 
МКЧХ нашим територіям в зв'яз-
ку із збройним конфліктом, що 
триває вже сьомий рік.

Саме за підтримки Міжнарод-
ного Комітету Червоного Хреста 
на території нашого району пра-
цює мобільна бригада у складі 
лікаря, медсестри та водія, які 
надають неоціненну допомогу 
первинній ланці медицини, охо-
плюючи медичною допомогою 
населені пункти, де немає лікарів 
та які розташовані на лінії роз-
межування.

Надзвичайно корисною та діє-
вою є програма під назвою “Лю-
дина в біді”. Як вона працює? 
Волонтер фіксує звернення грома-
дян щодо проблем зі здоров'ям та 
необхідності отримання медичної 
допомоги (пільгових категорій, 
маломобільних груп населення). 
За викликом волонтера виїжджає 
медична бригада, яка проводить 
обстеження пацієнта, призначає 
лікування та контролює його. До 
того ж, за цією програмою виді-
ляються й ліки для проходження 
курсу лікування.

Завдяки підтримці ТЧХУ та 
МКЧХ в районі діють вже три 
клуби активного довголіття — в 
Співаківці, Трьохізбенці (Калаус) 
та Кряківці. Це дійсно дуже добре 
й важливо, що люди в сільській 
місцевості мають змогу збирати-
ся, активно та культурно прово-
дити час разом. Працюють з чле-
нами клубів волонтери, справжні 
ентузіасти Наталія Літвін, Ольга 
Сорокіна. Наталія Анохіна, Оле-
на Воронкіна та Юлія Рябоконь. 
Вони й ремонтами приміщень 
займались, й програму заходів та 
цікавих занять складали. Все, щоб 
приносити радість, користь та 
гарний настрій своїм підопічним. 

Кожний захід в клубах активного 
довголіття — справжнє свято. Тут 
і святкування ювілеїв й днів на-
родження, й екскурсії, й тренінги, 
й уроки рукоділля та майстер-кла-
си з кулінарії. Минулої зими на 
«ура» пройшла акція «Теплі доло-
ні», впродовж якої рукодільниці з 
трьох клубів нав'язали цілу купу 
теплих шкарпеток і для дорослих, 
і для дітлахів, які потребують під-
тримки та допомоги. 

Під час Всеукраїнського мі-
сячника Товариства Червоного 
Хреста України традиційно про-
водиться масштабна кампанія 
по залученню до членства у То-
варистві. В цьому році, як завж-
ди,  особливо активні колетиви 
райдержадміністрації, районної 
ради, Центру надання соціальних 
послуг, Центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги, закла-
дів загальної середньої освіти, 
Пенсійного фонду, підприємець          
В. Ж. Самойлова та ін.

«Товариство Червоного Хре-
ста – це живий організм, який 
працює постійно, час та події 
дають нам нові виклики, на які 
ми постійно реагуємо. Та завжди 
Червоний Хрест працює за 7 ос-
новоположними принципами: гу-
манність, нейтральність, єдність, 
неупередженість, незалежність, 
добровільність, універсальність, 
- зауважує Н.В. Позднякова - За-
раз Червоний Хрест є офіційним 
партнером уряду України по ін-
формуванню щодо поширення 
COVID-19.  Одним із головних 
напрямків є навчання населення 
наданню першої допомоги. Лю-

дина буде себе почувати наба-
гато спокійніше, якщо зможе у 
будь-якій ситуації допомогти собі 
та близьким. Навчаємо як дорос-
лих, так і школярів. Інформацій-
но-просвітницька діяльність зараз 
направлена на  розповсюдженням 
інформації щодо COVID-19».

Активно впроваджує Червоний 
Хрест дві програми: з мінної без-
пеки, в якій задіяні 4 волонтери, 
й проводяться індивідуальні та 
групові заняття, що є дуже ко-
рисними (є чимало позитивних 
відгуків); програму надання ін-
формації щодо вакцинації проти  
COVID-19, в якій задіяні 2 волон-
тери, що інформують, консуль-

тують з приводу вакцинації та є 
присутніми в пунктах вакцинації 
для надання допомоги за потреби.

Відповідально працює й патро-
нажна служба Червоного Хреста. 
8 патронажних сестер в районі 
надають допомогу 48 підопічним. 
Всю необхідну допомогу, щиру 
посмішку та підбадьорення отри-
мують підопічні від Олени Кудрі-
ної (Новоайдар), Наталії Анохіної 
та Ольги Сорокіної (Трьохізбен-
ка), Наталії Літвін (Кряківка), 
Ольги Дорошиної (Денежникове), 
Ольги Павленко (Колядівка), Юлії 
Рябоконь та Олени Воронкіної 
(Співаківка). Кожна з патронат-

них сестер дійсно є людиною на 
своєму місці. Настільки вони від-
повідальні, працьовиті, чуйні. Па-
тронатні сестри біль кожного сво-
го підопічного пропускають через 
себе, наче свій власний біль. Тому 
цю роботу легкою ніяк не назвеш. 
Та яка ж вона потрібна!

Соціальне обслуговування – це 
головний обов’язок патронажної 
служби. Окрім того, кожна з па-
тронатних сестер володіє нави-
чками надання першої медичної 
допомоги, а також психологічної 
підтримки.

Напередодні початку ново-
го навчального року традиційно 

районна організація Товариства 
Червоного Хреста проводить ак-
цію «Збери портфель», завдяки 
якій отримати необхідну канце-
лярію можуть діти із багатодітних 
та малозабезпечених сімей. Цьо-
горіч 11 дітей  отримали шкільне 
приладдя та необхідний шкільний 
одяг завдяки цій акції. Активну 
участь взяла в ній традиційно 
В.Ж. Самойлова.

Розповідаючи про допомогу 
від міжнародних донорів, немож-
ливо не згадати допомогу австрій-
ського Червоного Хреста. Завдяки 
їй 36 чоловік отримали по 26 ти-

сяч гривень на розви-
ток домогосподарств. 
В основному це були 
мешканці с. Муратове, 
що постраждало від 

масштабної пожежі, та мешканці 
Олексіївки та Колядівки, чиї жит-
ло та городина були пошкоджені 
під час буревію.

326 чоловік отримали двічі по 
2940 грн. для підтримки домо-
господарств. 840 продуктових та 
гігієнічних наборів для підтримки 
під час пандемії отримали най-
більш незахищені верстви насе-
лення, в основному віку 65+.

Активно співпрацює Товари-
ство Червоного Хреста з молодіж-
ною ланкою. Разом з командою 
Новоайдарського ліцею було роз-
роблено проект з облаштування 
велопарковки на території школи. 
Цей проект успішно захищено в 
Києві, на його реалізацію виді-
лено 50 тис. грн. Щойно завер-
шаться ремонтні роботи в ліцеї, 
велопарковка знайде своє місце 
на території закладу освіти. Все 
необхідне для її встановлення вже 
є в наявності  та чекає на свій час.

«Хочу зауважити, що нам до-
помагають такі ж люди, як і ми, 
говорить Н. В. Позднякова. -  Чер-
воний Хрест не фінансується дер-
жавою, тож така допомога вкрай 
потрібна для нашої роботи. Тож 
я звертаюсь до всіх небайдужих: 
не залишайтесь осторонь, допо-
магайте, якщо у вас є така можли-
вість. Ми раді не тільки грошовим 
благодійним внескам. Ви можете 
передати речі, канцелярію, якщо 
вони у доброму стані. Є люди, 
для яких це буде неабияка до-
помога. Давайте творити добро                  
разом!». 

Приєднуйтесь до благородних 
справ Червоного Хреста! І ви по-
бачите, що творити добро не так 
вже й важко!

М. ТИХОНОВА.

Добро не йде на карантин! Під таким гаслом працює Ново-
айдарська районна організація Товариства  Червоного Хреста 
України під головуванням Наталії Володимирівни Позднякової.

Не тільки боги обпалюють горщики, а й учас-
ники нашого Клубу активного довголіття  «Мої 
роки, моє багатство» з села Трьохізбенка Ща-
стинського району непогано впоралися з цим за-
вданням. Нещодавно ми відвідали майстерню з ви-
робництва керамічних виробів у місті Слов’янськ. 

Дізналися багато нового про властивості глини. 
Під час майстер-класу кожен з учасників зробив не-
велику квітку. Після роботи з глиною ми вчилися 
декорувати горщик для орхідей.

Завершилася екскурсія невеликим концертом, 
на якому ми перші почули звучання керамофона і 
навіть спробували зіграти на ньому.

Поїздка була організована в рамках проекту  
«Клуби активного довголіття» Товариства Черво-
ного Хреста України за підтримки Міжнародного 
Комітету Червоного Хреста в Україні.

Н. АНОХІНА, О. СОРОКІНА, 
волонтери ЧХ.

Розвиваємо таланти
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Конкурс  «Духовна цінність поколінь» приурочений до святкування Дня захис-
ників України та Дня Українського козацтва та проводиться з метою активізації 
військово-патріотичного виховання зростаючої особистості, яке покликане спри-
яти підвищенню обороноздатності України, формуванню національної гідності, 
вихованню громадянина-патріота нової формації, утвердженню свідомості й по-
чуття патріотичних цінностей в особистості, переконань і поваги до культурного 
та історичного минулого України, історії козацтва.

Організаторами конкурсу є відділ освіти Новоайдарської селищної ради та 
Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новоайдарської селищ-
ної ради.

Як зазначають організатори, завдяки цьому конкурсу діти не тільки розвива-
ють свої таланти, а й стають більш обізнаними у питаннях культури та традицій 
рідної країни.

Конкурс серед учнів ЗЗСО Новоайдарської селищної ради  проводився  у два 
етапи:

– І етап (шкільний) – у ЗЗСО з 16 вересня по 24 вересня 2021 року;
– ІІ етап (підсумковий) – з 25 вересня по 08 жовтня 2021 року.
До участі в конкурсі були запрошені учні 3–11-х класів закладів загальної се-

редньої освіти Новоайдарської селищної ради незалежно від підпорядкування, 
типів і форм власності.

Загалом  на конкурс надійшло близько 40 цікавих оригінальних робіт. Кожна 
виконана з дотриманням вимог, в кожну вкладено талант, терплячість та бажання 
творити. 

В номінації  – «Малюнок» 3-4 класи  було представлено13 робіт, в номінації 
- «Поробка» 5-8 класи - 13 робіт та в  номінації  «Сувенір» 9-11 класи – 7 робіт.

Конкурсною комісією були розглянуті та оцінені роботи за 25-ти бальною сис-
темою, і наразі вже відомі імена переможців. Звичайно, непросто було визначити-
ся поважному журі з переможцями, але на те він і конкурс, щоб мати переможців.

Тож в номінації «Малюнок «Свій рідний край люби і захищай» 1 місце посіла 
учениця 4 класу Михайлюківської гімназії Ксенія Логвинова, на другому місці – 
учень 3 класу Денежниківського ліцею  Ростислав Кисельников, а на третьому 
– учень 3 класу Райгородського ліцею Тимофій Ільїнов.

В номінації «Малюнок «А ми тую козацькую славу збережемо» місця розпо-
ділились наступним чином: 1 місце  - Артур Ашурлаєв, учень 3 класу Гречиш-
кінського ліцею,  друге місце розділили третьокласниця Олексіївського ліцею 
Світлана Козлякова та третьокласник Штормівського ліцею Кирило Беседа, на 
третьому місці – Вікторія Махова, учениця 4 класу Райгородського ліцею.

Різноманітні роботи були представлені й в номінаціях «Поробка». Так, з по-
робками «Свій рідний край люби і захищай» найкраще впорались учень 5 класу 
Гречишкінського ліцею Артур Гойко (1 місце), п’ятикласниця Михайлюківської 
гімназії Євгенія Межерицька та семикласниця Денежниківського ліцею Діана 
Кошман (розділили 2 місце), а також учні 6 класу Муратівської гімназії, які посі-
ли 3 місце із своєю колективною роботою.

Поробки  на тему «А ми тую козацькую славу  збережемо» вийшли напрочуд 
гарними. Особливо постаралися Сергій Смолій, учень 5 класу Гречишкінсько-
го ліцею, який заслужено отримав 1 місце, семикласниця Дмитрівського ліцею 
Софія Шокало (2 місце) та п’ятикласники Штормівського ліцею з колективною 
роботою й учениця 8 класу Олексіївського ліцею Юлія Тищенко, які розділили 3 
місце. 

А які ж гарні сувеніри зуміли виконати школярі! Просто диву даєшся, скільки 
таланту та фантазії вони мають, аби створювати такі чудові роботи! Складно було 
визначитися журі, але ось імена переможців в номінації «Сувенір «Від козаків до 
наших днів збережемо вогонь батьків»: 1 місце має Аліна Мальцева, учениця 9 
класу Райгородського ліцею, на 2 місці учениця цього ж ліцею, десятикласниця 
Яна Ніколаєнко, на третьому місці – учениця 10 класу Штормівського ліцею Анна 
Жадан.

В номінації «Сувенір «Вірні сини Вітчизни» маємо одразу дві переможних ро-
боти, які гідні 1 місця. Виконали їх учениця 10 класу Денежниківського ліцею  
Єва Шамаєва та учениця 8 класу Штормівського ліцею Марина Панова. На 2-му 
місці - колективна робота учнів 10 класу Бахмутівського ліцею.

Переможці конкурсу будуть нагороджені грамотами та цінними подарунками.
Всі конкурсні роботи -  дитячі пороби, малюнки та сувеніри -  зібрані в чудовій 

виставці, яка знайшла своє місце в приміщенні відділу освіти Новоайдарської 
селищної ради. Дивлячись на цю красу, дійсно відчуваєш гордість за те, що поряд 
з нами живуть такі чудові й талановиті дітлахи. Молодці! Так тримати! Вітаємо з 
гідним результатом!

М. ТИХОНОВА.

Середина жовтня за доброю тради- 
цією належить художникам, професіо-
налам та початківцям, досвідченим та 
зовсім юним. Адже саме в цей час в Укра-
їні відзначається чудове та натхненне 
свято – День художника.

Мабуть, ніхто не буде сперечатися з тим, що 
образотворче мистецтво є однією з найдоскона-
ліших форм діяльності, оскільки в художній па-
літрі кристалізується внутрішній світ людини, 
звучать кольори глибоких почуттів. Ваші робо-
ти будять прагнення до прекрасного, спонука-
ють замислитися над суттю буття.

Вишуканий живопис, віртуозна графіка, 

майстерна пластика - невід’ємна частина 
національної культури, джерело духовного 
розвитку і задоволення естетичних потреб 
українського суспільства. Творчі досягнення 
художників свідчать про потужний потенці-
ал народу, сприяють створенню позитивного 
іміджу України у світі.

Українським майстрам пензля і різця нале-
жать твори, які стали частиною золотого фон-
ду світового образотворчого мистецтва.

Дбайливо зберігаючи і розвиваючи тради-
ції самобутньої національної художньої шко-
ли, саме художники стверджують вічні загаль-
нолюдські цінності, приносячи людям радість 
спілкування з прекрасним.

Тож це свято – День художника -   є рідним 
та милим серцю для багатьох наших таланови-
тих земляків. А ще саме до цієї дати традиційно 
проходять різноманітні художні мистецькі кон-
курси.

Нещодавно відбувся обласний пленер-кон-
курс молодих художників «Мальовнича Луган-
щина», в якому традиційно взяли участь юні 
талановиті новоайдарці – учні Новоайдарської 
дитячої школи мистецтв.

Зважаючи на умови карантинних обмежень 
та на те, що регіон перебуває в «жовтій зоні», 
цьогоріч, як і минулого року, було вирішено 
провести пленер в режимі онлайн. Що це озна-
чає? Тобто, учасники конкурсу-пленеру з усієї 
області не збиралися разом, аби малювати за-
здалегідь обраний жури об’єкт. Учасники не 
залишали  свої населені пункти і мали змогу са-
мостійно обрати, що вони хочуть намалювати: 
чи то ліс, чи то річку, чи то храм, чи щось інше. 
Далі треба було надіслати організаторам фото 
учасників в процесі роботи  та фото заверше-
них малюнків електронною поштою. А потім 
надіслати й оригінали робіт. Після чого журі 
обирає найкращі з малюнків.

Новоайдар на конкурсі представили тала-
новиті діти, юні художники Ярослава Дробо-
това, Ася Хвостик та Ілля Богданов. З самого 
ранку учні ДШМ разом зі своїм викладачем 
Світланою Василівною Кулак, «озброївшись» 
необхідним для малювання приладдям, відпра-
вились на обране місце. Це одне з мальовни-

чих місць Новоайдару, де зачаровує 
смарагдом та золотом осінній ліс, 
куди так і кличе загадкова доріж-
ка. Діти надихалися і неймовірним 
краєвидом, і свіжим повітрям і піс-
нями птахів, що відлітали в теплі 
краї. Кілька годин невтомної праці. 
Штрих за штрихом народжували-
ся чудові картини, кожна – зі своїм 
неповторним характером, колори-
том. Не дивлячись на те, що малю-
вали Ася, Ярослава та Ілля одну й 

ту саму місцевість, вони внесли щось своє в 
роботи, загостривши свою увагу на тому чи 
іншому предметі, цікаво обігравши кольори. 
Завдяки нестандартним та творчим поглядам 
роботи учасників вийшли дуже стильними, 
гарними та оригінальними. Дивлячись на них, 
в Малу Батьківщину можна легко закохатися 
знову. Хтось звернув більшу увагу на обрій, 
хтось детально вимальовував листя. Та кож-
на робота вийшла по-осінньому захопливою,          
поетичною та красивою.

Учасники та викладач зауважили, що кон-
курс-пленер приніс їм купу задоволення. Со-
нячна, досить тепла погода, тихий шелест осін-
нього листя, яскраві фарби кущів та осінніх 
квітів – все це спонукало юних художників до 
відтворення чудового краєвиду на ватмані та 
холсті. І погода аж ніяк не лякала юних учасни-
ків та їх викладача.  Навпаки, надихала та дода-
вала впевненості в своїх силах. 

Тож Ілля яскраво вимальовував наїжджену 
доріжку, яка веде  вглиб лісу, зобразивши в ма-
люнку і фарби дерев, і їхні тіні, і ніжну блакить 
неба.

Ася навпаки більше зосередилась саме на  
вимальовуванні дерев та трави, акцентувавши 
увагу на тому, що осінь хоч вже й вступила в 
свої права, але не все ще розмалювала у яскра-
во-жовті та помаранчеві фарби, залишивши 
місце смарагдам трави.

Трохи з іншого ракурсу малювала Ярослава. 
Тож на її  картині доріжка, досить широка та 
прикрашена зеленню трави, зовсім скоро губить-
ся за неймовірно жовтим, просто золотим лис-
тям величезних поважних дерев. І так хочеться 
йти цією доріжкою, аби хоч на кілька хвилин 
загубитись там, у просторі природи, та насоло-
дитись тихою теплою й спокійною осінню.

Щиро дякуємо юним художникам за талант 
та любов до прекрасного.

Пишаємося вами! Ви гідно представили 
Новоайдарщину! Молодці! Вітаємо! Щиро 
бажаємо яскравих фарб в палітрі життя та 
завжди творчого натхнення, нових перемог 
та позитивних емоцій!

М. ТИХОНОВА.

 

На виконання Програми національно-патріотичного виховання ді-
тей на 2021-2025 роки у ЗЗСО Новоайдарської селищної ради було про-
ведено конкурс учнівської творчості "Духовна цінність поколінь". 
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1. БУРЯК
Цікаво те, що звична та така 

традиційна рослина як буряк на-
справді походить з Дальнього 
Сходу та Індії, де цей овоч полю-
бляли ще в давнину. Буряк бага-
тий на вітаміни групи В, А, С и 
PP, та мікроелементи (йод, калій, 
магній, залізо, фосфор).
РЕЦЕПТ САЛАТА ІЗ БУРЯКА З 

ГРУШЕЮ
Найкорисніше вживати буряк 

сирим, але ж рідко хто полюбляє 
буряк в сирому вигляді. Тому ми 
знайшли для вас ідею, як зробити 
страву з буряком не лише корис-
ною, але й смачною. Цей рецепт 
корисного та дуже елегантного 
салату запропоновано Джеймі 
Олівером.

ІНГРЕДІЄНТИ:
• Буряк – 4 шт.;
• Груша – 3 шт.;
• Сік лимону – 2 ч.л.;
• Рослинна олія – 2 ч.л.;
• Сир «фета» — 200 г;
• Сіль та перець – за смаком;
• М’ята – маленькі листочки з 

1 гілочки;
• Насіння соняшника – жменька.

ПРИГОТУВАННЯ:
Буряк та грушу почистити та 

порізати на тоненькі скибочки. 
Аби шматочки вийшли рівненькі 
та красиві, можете взяти блендер, 
що має функцію нарізання овочей. 
Нарізані буряк та грушу змастіть 
соком лимону та олійкою, додай-
те сіль та перець. Розкладіть са-
лат по тарілках та додайте фету, 
м’ятні листочки та насіннячко. До 
речі, не забудьте одягти фартух, 
коли готуєте цю страву. Ось такий 
простий та легкий салат із буряка 
можна приготувати цього сезону.

2. МОРКВА
Врожай моркви, звісно, зби-

рають протягом всього року, але 
саме у жовтні вона найсмачні-
ша. Солодка та соковита морква 
містить калій, хлор, кальцій, фос-
фор, магній, залізо. Також вона 
багата на каротини, кислоти, мас-
ла, вітаміни групи В. Цей овоч, 
незважаючи на доступність, є ко-
риснішим майже за всі інші фрук-
ти та овочі. Важко переоцінити її 
користь для дорослих та дітей.

Намагайтеся їсти моркву си-
рою, у вигляді салатів та фрешів, 
але ніколи не забувайте, що ви ма-
єте вживати моркву разом із жи-
ром. Просто додайте краплинку 
олійки до соку.

РЕЦЕПТ СВІЖОГО СОКУ
ІЗ МОРКВИ З ІМБИРОМ 

Спробуйте приготувати фреш 
із моркви з імбиром. Він не лише 
наситить вас вітамінами, але й ви-
конає превентивну функцію. Всім 
відомо, що імбир здатен захищати 
організм від інфекцій. Саме це і 
потрібно восени.

ІНГРЕДІЄНТИ:
• Морква – 4 великих морквин-

ки;
• Імбир – 1 шматочок (~20 г).
ПРИГОТУВАННЯ:
Приготуйте свіжий сік за допо-

могою соковижималки. Пам’ятай-
те, що свіжий сік потрібно випити 
відразу ж після приготування.

3. ЛІСОВІ ГРИБИ
Жовтень, зазвичай, — це поча-

ток сезону лісних грибів. Лісові 
гриби містять багато фосфора, ка-
лія, кальцію, заліза, хлору, натрію, 
магнію, вітамінів А, С, В, D та РР.

РЕЦЕПТ СОУСУ
З ЛІСОВИХ ГРИБІВ

Приготуйте соус із білих гри-
бів, що можна додати до будь-якої 
каші чи картоплі. Також цей соус 
прикрасить м’ясну страву, осо-
бливо дичину.

ІНГРЕДІЄНТИ:
• Білі грибі – 4 шт невеликого 

розміру;
• Біле сухе вино – 2 склянки;
• Цибуля – 1 шт;
• Петрушка – гілочка;
• Сіль та перець – за смаком;
• Овочевий чи бульйон – 0,5 

склянки;
• Оливкова олія – 1 ст.л.
• Вершкове масло – 1 ч.л.
ПРИГОТУВАННЯ:
Відваріть гриби та поріжте їх 

невеличкими шматочками. По-
чистіть цибулю та наріжте неве-
личкими шматочками. Підсмаж-
те цибулю до ніжно-золотого 
кольору на сковороді за допомо-
гою оливкової олії. Додайте гриби 
та підсмажуйте ще кілька хвилин. 
Додайте біле вино та тушкуйте 
до повного випарювання рідини. 
Додайте бульон та доведіть його 
до кипіння. Додайте сіль, перець, 
зелень та вершкове масло.

4. ГАРБУЗ
Якщо ви й так вживаєте гарбуз, 

варто робити це ще частіше. Бо 
містить цілу купу корисних ре-
човин: вітаміни С, Е, В1, В2, РР. 
Також гарбуз має в своєму складі 
багато калію, кальцію, заліза, маг-
нію, міді, цинку, кобальту, крем-
нію, фтору.
РЕЦЕПТ ПЕЧЕНОГО ГАРБУЗА 

З КОРИЦЕЮ
Найпростіший рецепт, що мож-

на вигадати. Корисний, смачний. 
Можна використовувати як заго-
товку, так і як окрему страву-де-
серт.

ІНГРЕДІЄНТИ:
• Гарбуз – 1 шт;
• Мелена кориця – 2 ч.л.;
• Цукор (мед) – 4 ч.л.;
• Лимонний сік – 4 ч.л.

ПРИГОТУВАННЯ:
Розрізати гарбуз на великі шма-

точки, приблизно 6-8. Не відріза-
ючи скоринку викладіть гарбуз 
на лист для запікання, присипте 
корицею, цукром та полийте ли-
монним соком. Запікайте в духов-
ці протягом 30 хвилин за темпера-
тури 130 С. 

5. БРОКОЛІ
Броколі  містить вдвічі більше 

вітамінів у порівнянні з цитрусо-
вими. Це й вітаміни С, РР, К, U і 
бета-каротин.

РЕЦЕПТ БРОКОЛІ
З СОЄВИМ СОУСОМ

ІНГРЕДІЄНТИ:
• Броколі – 200 г;
• Соєвий соус – 50 г;
• Мед – 1 ч.л.;
• Олія –1 ст.л.
ПРИГОТУВАННЯ:
Помийте броколі, поріжте 

так, як вам заманеться. Розігрій-
те сковорідку або мультиварку, 
додайте олію та підсмажуйте 
броколі протягом 1 хвилини. Те-
пер додайте соєвого соусу, меду, 
накрийте кришку та готуйте ка-
пусту 5 хвилин на середньому                            
вогні.

Спробуйте цей рецепт, броко-
лі вийде хрусткою, свіженькою. 
Вживайте капустку як гарнір або 
ж як окрему страву.

6. КИЗИЛ
Ягода кизил – корисна у всіх 

відношеннях. До речі, вона навіть 
корисніша за чорну смородину, 
перевищуючи вміст вітаміну С. 
Кизил містить яблучну, лимон-
ну та янтарну кислоти, дубильні, 
пектинові та азотисті речовини, 
вітаміни Р, А, залізо, калій, каль-
цій, магній, сірку. Радять вживати 
кизил разом із м’ясом для кращо-
го засвоєння обох продуктів.

КИСІЛЬ З КИЗИЛА
Спробуйте кисіль із кизила за-

мість традиційного вишневого. 
Ви не пошкодуєте про кілька хви-
лин свого часу!

ІНГРЕДІЄНТИ:
• Кизил – 200 г;
• Вода – 1 л;
• Цукор – за смаком;
• Крохмаль – 50-70 г.
ПРИГОТУВАННЯ:
Помийте ягоди кизила, покла-

діть до мультиварки, залийте ок-
ропом, додайте цукру та увімкніть 
функцію «КОМПОТ». Звичайно. 
не гірше буде кисіль, зварений 
у каструлі. За 15-25 хвилин при-
готуйте крохмаль (розмішайте 
крохмаль з холодною водою) та 
влийте його до киплячого компо-
ту. Продовжуйте відварювати про-
тягом ще 5 хвилин. Все, червоний, 
кисло-солодкий кисіль готовий.

7. СЕЛЕРА
Їсти в селері можна все: і ко-

ріння, і стеблині, і листя. Селера 
корисна тим, що містить багато ві-
таміну С, каротин, калій, кальцій, 
фосфор, вітамінів  А, К, С, В6, В, 
РР, Е. 

РЕЦЕПТ ЗАКУСКИ                        
ІЗ СЕЛЕРИ

Звісно, сира селера найкорис-
ніша. Тому ми пропонуємо вам 
елементарний рецепт закуски із 
селери.

ІНГРЕДІЄНТИ:
• Селера – 2 стеблини;
• Сметана – 50 г;
• Сіль, перець – за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ:
Помийте стеблини селери, по-

ріжте на шматочки довжиною 
приблизно 5 см. Приготуйте соус: 
в сметану додайте сіль та перець. 
Все! Закуска готова. Занурюй-
те селеру до соусу та хрумтіть:). 
Така овочева закуска – прекрасна 
страва для застілля, а також дода-
ток до м’ясних чи рибних страв. 
Разом із селерою гарно смакують 
морква, перчик та зелень.

mirta.ua

В самому розпалі жовтень! Назва місяця «жовтень» похо-
дить ще з часів Київської Русі. Ця назва логічно пояснюється 
як час жовтіння листя. Але мало хто знає, що колись в народі 
жовтень називався «весільник» (бо часто саме в цей час відбу-
валися весілля), «грязень» (від часу дощів та сирої землі під нога-

ми), «хмурень» (тому що на небі все рідше з’являється сонечко).
Жовтень – місяць багатий корисними овочами, ягодами та 

грибами, що мають попасти до вашого столу! Презентуємо 
вам топ 7 корисних продуктів жовтня та цікаві рецепти з 
ними.

15 жовтня, п’ятниця - День 
Ади Лавлейс (Англійський ма-
тематик, народилася 10 грудня 
1815 року. Відома насамперед 
створенням опису обчислюваль-
ної машини, проект якої був 
розроблений Чарльзомом Беббі-
джем. Одна з перших програміс-
тів).

16 жовтня, субота - День 
словника (дата на честь Ноа 
Вебстера, людини, який вважа-
ється батьком американського 
словника. 1758 рік); День бездо-
мної кішки; День Стіва Джобса 
(офіційне свято було встановле-
но губернатором Каліфорнії в 
пам'ять про цього великого нова-
тора, який пішов зі світу в жовт-
ні 2011 року); День Бріджа або 
День моста (Дата на 2021 рік. 
Проводять в третю суботу жовт-
ня з 1980 року. Щорічний одно-
денний фестиваль в Фейєтвіллі, 
округ Фейетт, Західна Вірджи-
нія, США, на честь дати завер-
шення в 1977 році будівництва 
моста через річку Нью-Рівер); 
День міксінових (Тварини сімей-
ства безщелепних. Живуть в во-
дах Світового океану в тропічній 
та субтропічній зоні, обираючи 
глибини від 100 до 500 метрів, 
хоча зустрічаються і на глибині 
понад 1000 метрів. На 2016 рік 
відомо 6 сімей і 78 їх видів); 
День Шефа (День керівника або 
боса).

17 жовтня, неділя - День 
яскравого одягу; День електрон-  
них таблиць (Відзначають з 2010 
року. Це дата, коли була випуще-
на перша програма електронних 
таблиць VisiCalc для персональ-
них комп'ютерів - 17 жовтня 1979 
року); День знань про кредити в 
США (заснований Американ-
ською асоціацією банкірів, щоб 
допомогти молодим людям отри-
мати доступ до цієї можливості).

18 жовтня, понеділок - День 
без бороди.

19 жовтня, вівторок - День 
«Оцініть своє життя» (це дуже 
складна задача, де може і не бути 
простих відповідей).

20 жовтня, середа - День ін-
формаційного перезавантажен-
ня.

21 жовтня, четвер - День ба-
лаканини чи День базіки; День 
перерахунку гудзиків на одязі 
або День гудзика (якщо вам нема 
чим зайнятися); День очищення 
віртуального робочого столу на 
комп'ютері; День полювання на 
крилатку в Белізі (проводять в 
будь-який день з вересня по тра-
вень).

НЕОБХІДНА НОРМА

Для того, щоб за час літнього та осін-
нього сезонів наситити організм необ-
хідними вітамінами і мікроелементами, 
наприклад, аскорбіновою та іншими орга-
нічними кислотами, досить з'їдати в день 
у середньому 400-500 г овочів і 350 400 г 
фруктів. При цьому краще пробувати по 
черзі всі сезонні овочі та фрукти, адже ко-
жен з них містить різний «набір» вітамінів 
і мікроелементів.

ОВОЧІ + БІЛОК
Важливо доповнювати осіннє фрукто-

во-овочеве меню продуктами, що містять 
білок. Вегетаріанцям - молочними, яйцями 
і обов'язково стравами з круп. Любителям 
м'яса і риби не варто виключати їх зі свого 
меню, але частка овочів і фруктів все одно 
повинна бути більшою.

ОБЕРЕЖНО, ЦУКОР!
Не забувайте, що фрукти містять вели-

ку кількість цукру (глюкози) і органічні 

кислоти, і якщо у людини є проблеми з 
травною системою (коліти, захворювання 
підшлункової залози), то вживання солод-
ких фруктів необхідно суворо контролюва-
ти. Вміст цукру у фруктах можна визначи-
ти за смаком: наприклад, грейпфрут - менш 
солодкий продукт, ніж апельсин, а гранат 
містить істотно менше глюкози, ніж ба-
нан і виноград. Причому в останньому 
випадку різниця у вмісті цукру досить 
значна. Диня теж дуже солодкий про-
дукт. Але це не означає, що його треба 
виключити з раціону: просто вживайте 
диню так само, як і інші солодкі фрукти -                                                                       
помірно.

ЯК І КОЛИ?
Щоб отримати від овочів або фруктів всі 

корисні речовини, краще з'їдати їх в нату-
ральному вигляді. Фруктові соки, звичайно, 
корисний продукт, але це по суті глюкоза 
в концентрованому вигляді. У соку немає 
клітковини, яка дуже важлива для очищення 
нашого організму. Сирі фрукти і овочі краще 
вживати в першій половині дня - або самі по 
собі, або в складі страв, наприклад, в каші.

Овочі в приготованому вигляді краще 
їсти у другій половині дня - клітковина, що 
міститься в них, після теплової обробки 
краще засвоюється нашим організмом. А 
значить, здуття і інші проблеми з травлен-
ням вночі вам не загрожують.

Влітку і восени у розпал фруктово-овочевого сезону варто збагатити свій 
організм корисними речовинами. Як же правильно і без шкоди для здоров’я      
вітамінізуватися?
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помним . . .

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

СпУТниКоВЫЕ Ан-
ТЕннЫ. Продажа. Установ-
ка. Ремонт. Обслуживание.                           
0-99-336-87-79.

РЕмонТ СТиРАЛЬ-
нЫХ мАШин-автомат всех 
производителей. Гарантия,                      
0-95-470-64-66.

услуги

куплю
ВоСК, пРопоЛиС, мЁД, ВоЩинА, 050-704-33-18.

КРС, 099-005-75-77.

продам
Недостроенный Дом, п. Новоайдар. Ул. 40 лет Победы. 323 

кв.м., 12 соток земли, 0-95-109-99-27. 
Двухкомнатную КВАРТиРУ, 0-99-683-78-14.  
Трехкомнатную КВАРТиРУ с мебелью. Газ, вода. Недорого, 

0-95-203-65-66.
Очень теплую четырехкомнатную КВАРТиРУ.  Новую ДАЧУ, 

500 у. е. + документы, 0-50-708-41-67.
поРоСЯТ. 0-95-71-15-717.
Пятилитровый опРЫСКиВАТЕЛЬ, б/у, в хорошем                           

состоянии. Недорого. 099-36-88-604.
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.

милые, игривые котята (мальчики)
ищут настоящего надежного друга.

066-60-39-967.

Втрачений військовий квиток, виданий на імʼ я КАЩиШинА 
Віктора Володимировича, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на імʼ я КІРІЧЕнКоВА 
Артема павловича, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на імʼ я КЛоЧКо Лариси 
миколаївни, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на імʼ я БУТЕнКо Воло-
димира Анатолійовича, вважати недійсним.

вважати недійсним

СРоЧно требуется ВоДиТЕЛЬ на молоковоз с. Колядовка,  з\п 
стабильная и актуальная, 0-50-285-61-39. 

Требуется БУХГАЛТЕР со знанием 1С, 0-95-49-50-353. 

13 октября -
40 дней светлой памяти

КАСЬКо 
Василия Степановича

(30.12.1954 г. – 04.09.2021 г.)
 

Ушел из жизни очень рано,
И не найти больше покой,

А сердцу больно, 
сердце в ранах

От расставания с тобой.
Мы верим  в то, 
что ты на небе,

Мы верим в то, что ты в раю,
Нашёл покой, 

а где-то в сердце,
Сама себя не узнаю.

Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим,

Не забывай, о нас, не надо,
Мы ЛЮБИМ...

ПОМНИМ... и СКОРБИМ…
Никто тебя

мне не заменит никогда.

Жена. Дети, внуки
и правнуки.

работа

Японский кроссворд Ключворд
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15 октября, 9-й лунный день, 
растущая Луна в знаке Водолей.

Спутница земли в свой де-
вятый день светит по-прежнему 
спокойно и невозмутимо, хотя и 
не забывает подбрасывать нам 
интересные ситуации, разобрать-
ся в которых с ходу практически 
невозможно. День считается ак-
тивным, но действовать, всё же, 
нужно аккуратно и осторожно. В 
этот день с нами шутит даже ин-
туиция – вроде бы ответ лежит на 

поверхности, а на деле все получа-
ется совершенно иначе.

16 октября, 10-й лунный день, 
растущая Луна  в знаке Рыбы.

В этот день приветствует-
ся консервативный подход, но 
привычно – не значит скучно и 
однообразно. Любые традиции 
– это связь с прошлым, без кото-
рого, как известно, не бывает на-
стоящего. Однако и для новшеств 
и необычных планов преград тоже 
не будет – луна открывает две-

ри для всех, важно лишь выбрать                        
свое направление.

17 октября, 11-й лунный день, 
растущая Луна в знаке Рыбы.

Одиннадцатый лунный день 
считается непростым, луна ведет 
себя странно, и её влияние ощу-
щают даже самые невозмутимые 
и уравновешенные люди. Но, кто 
предупрежден, тот, как говорят, 
вооружен – любое действие при-
водит к результату, а вот хорошим 
или неудачным будет итог, зависит 
только от нас.

18 октября, 12-й лунный день, 
растущая Луна в знаке Рыбы.

Двенадцатый лунный день по-
могает нам понять себя, обрести 
душевное равновесие и открыть 
сердце для всего прекрасного и 
доброго. Важно прислушиваться 
к внутренним ощущениям и бла-
годарить Вселенную за всё, что с 
нами происходит. 

19 октября, 13-й лунный день, 
растущая Луна в знаке Овен. 

Тринадцатые лунные сутки это 
время поиска – кто-то сегодня 
может заблудиться, а кому-то от-

кроются все тайны мироздания.  
Мы питаемся космической энер-
гией, даже не замечая этого, и вот 
здесь следует проявить осторож-
ность, и расходовать полученную             
силу аккуратно. 

20 октября, 14-й лунный день. 
Полнолуние в знаке Овен.

Четырнадцатый лунный день 
можно назвать днём второго шан-
са. Луна сегодня предоставляет 
нам возможность исправить ошиб-
ки, сделать выводы и попытаться 
изменить ситуацию в лучшую  
сторону.

21 октября, 15-й лунный день, 
убывающая Луна в знаке Телец.

Всё тайное обычно становит-
ся явным – эта истина как нельзя 
лучше характеризует пятнадца-
тый лунный день. В этот день мы 
не сможем скрыть желания и по-
мыслы, и луна будто вытаскивает 
на свет темноту, которая скопилась 
в наших душах. Но и светлые, по-
зитивные мысли тоже достаточно 
сильны – всё зависит от того, ка-
кого волка в своей душе мы чаще 
кормим (доброго или злого). 

Відповідальний за випуск:
О. Часников.

Не спеши, никогда не спеши,
Даже если торопишься ты.

Не гони лошадей, не гони.
Все равно от судьбы не уйти.
Не спеши осуждать людей.
Не спеши порицать друзей.

Не спеши отношения рвать.
Ни тебе, ни тебе решать.

Есть Всевышний – ему решать:
Жить кому, кому умирать,

С кем дружить и кого любить,
А кого, может, вовсе забыть.
Не спеши, не спеши любить.

С ним ведь надо всю жизнь прожить.
Оглянись, может, это не он,
А приснился всего лишь сон.
Не спеши, никогда не спеши,

Чтобы где-то не сбиться с пути.
Никогда не жалей, что прошло,
Что прошло и давно отцвело.
В реку дважды нельзя войти,
Повторить все дороги-пути.

Валентина ЛАХРИНА.

Не відпускаю осінь, а сплету
Її в тканинку, і укрию нею ліжко.

Ховатимусь щоніччя в ніжне,
Й запрошуватиму мету:

Коли – ту саму, а коли нову –
Бездонну і багатосмугову,

Незнану ще й гарячо-сніжну.
25.09.21 р. Євгеній Юхниця

У повітрі - осінь з крапельок  листяного дощу.
І ми з дощем на ти, комфортна  невагомість.
Зустрінемось  -  і я тебе глінтвейном пригощу,

Гарячим і солодким, без усяких церемоній.
Ми сокотатимемо довго,  ніби, як востаннє.

І час тікатиме, як пінна шапка  з ранішньої кави.
…Мелодія… З якої соц..мережі  мене кличуть?

Не наважуюсь відволіктись,  …мить спантеличень.
Осінь, а парко, як весінніми  не роздяганнями.

22.09.21 р. Євгеній Юхниця

Заглядає гілка бузу у віконце,
Ранній ранок, сходить сонце.

А роси на листі, ой, роси,
Хоч собі напитись попроси.
Павутину заплітає в косу

Павучок малесенький прудкий,
В’яже все свої мережки та торочки.

Дмухне вітерець легкий,
Затрясе кудласті хрестоцвіти,
Зацілує і обіймами скрутить,
Обіб’є росу, щоби напитись.

Може, й легше в світі буде жить.
Аромат терпкий запалить душу.
Цвіт бузковий на коліна покладу,

Сцілувати я кохану хочу,
Рідну любу жіночку свою.

Тож зроблю приємне зразу зранку.
Гілку мокру на росі зломлю,

Букет поставлю своїй милій.
Бо я її по-справжньому люблю. 

Ірина МАРТОВИЦЬКА, с. Колядівка.

Моя Україна
Поле, дороги, посадки…
Неба далека блакить,

Сонце сховалось за хмарки,
Жайвір у небі бринить.
Земле моя – Україно!

Милі з дитинства краї,
Звідай любов свого сина,
Дай ти наснаги мені…

Вірші, як діти, народились.
На білий лист я їх поклав.

Думки і рими, щоб ріднились,
В душі своїй їх колисав.

Про пережите щось згадаю,
Слова від серця відірву,

Всіх возвеличу, привітаю,
Бо з вами в світі я живу.

Григорій БОРИСЕНКО.

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 41

Уважаемого, любимого
мужа, отца,  дедушку
Василия Васильевича 

ПОВИДАЙЧИКА
с 60-летним юбилеем мы все поздравляем!

Будь здоровым, сильным, не болей, дол-
гих и счастливых лет желаем. Окружают 
пусть тебя друзья, а в делах сопутствует уда-
ча! Дома ждет любимая семья, для которой ты                                      
так много значишь!

Родные.

Шановну Галину Вікторівну 
ХВОРОСТИНІНУ

вітаємо з Днем народження
та святом працівників поштового зв’язку!

Щиро бажаємо щасливого майбуття, нас-
наги, сімейного благополуччя і не хворіючи               
дожити до ста років!

Друзі та Кузен.


