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Верховна Рада направила до Конституційного суду
законопроект про внесення змін до Конституції України
стосовно зменшення кількості народних депутатів до 300 осіб
та закріплення пропорційної виборчої системи.

Справи
освітні
3-4 стор.

Пам’яті
загиблих
4 стор.

Ювілей
Бахмутівської
ЗОШ
5 стор.

РЕАЛІЗАЦІЯ
ІНІЦІАТИВ
ГРОМАДСЬКОСТІ
6 стор.

МОЁ ХОББИ ЦВЕТОВОДСТВО
8 стор.

75 малят народилось
минулого тижня
в Луганській області:
41 дівчинка та 34 хлопчики.

Школи-ювіляри

Шановні народні депутати! Дорогі українці!
Я вітаю Верховну Раду України 9-го скликання зі вступом у повноваження та початком роботи. Так незвично
бачити цю залу заповненою.
Хочеться, щоб так було завжди, а не лише коли фуршет
з нагоди урочистого засідання. Працюйте!
Дорогі українці! Нещодавно минуло 100 днів моєї
президентської каденції. Було багато різних оцінок,
але повірте: найкритичнішу оцінку я даю собі сам. Цей
період можна назвати тихою прогулянкою в сутінках, з
вимкненими фарами та на першій швидкості.
Я впевнений, що зараз країна нарешті зможе ввімкнути
п’яту швидкість і впевнено рухатися шляхом змін. Я
дуже радий, що у нас з’явився парламент, який справді
готовий працювати. Не займатися популізмом, не завалювати важливі рішення тисячами безглуздих поправок, а
втілювати реальні реформи, яких втомилися чекати і громадяни України, і весь цивілізований світ.
Я щасливий, що найближчим часом з’явиться
дієздатний та ефективний уряд, який представить програму дій до затвердження річних інвестиційних програм
міжнародних інвесторів, а отже – Україна буде у фокусі
їхньої уваги.
Шановні депутати! Насправді вітати вас було б певним
злорадством. Рівень довіри до нового парламенту – величезний, а отже – рівень відповідальності та очікувань
ще більший. Перед вами низка викликів та завдань. Це
і впровадження народовладдя, і довгоочікуване зняття депутатської недоторканності, і закон про імпічмент.
Це дієва реформа правоохоронних органів та судової
системи. Продовження реформ децентралізації та
євроінтеграції. Це лібералізація економіки, створення потужного інвестиційного магніту для залучення іноземних інвестицій. Побудова цифрової держави
у смартфоні, коли черги у держустановах та пекельна
бюрократія підуть у минуле. Це подолання рейдерства,

монополій і контрабанди. Здобуття реальної енергетичної
незалежності, енергоефективності та вирішення проблем
з тарифами. Розбудова промисловості, аграрного сектору,
інфраструктури, медицини. Покращення нашої освіти та
відродження української науки.
І найголовніше – зміцнення національної безпеки
та оборони, завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Російською Федерацією Криму. Усього
цього очікує суспільство, і все це нам з вами належить
зробити.
Вже зараз точно зрозуміло: Рада цього скликання
увійде в історію. Питання одне – як саме? Ви маєте всі
шанси потрапити до підручників як парламент, який зробив неймовірне. Який втілив усе, що не змогли зробити
за попередні 28 років. Як парламент, де не було бійок,
прогулів, кнопкодавства – вся Україна вас дуже просить
про це, а тільки конструктив та щоденна кропітка робота
на благо українського народу.
Або ви, не дай Боже, ввійдете в історію як парламент,
який проіснував найменше. Один рік. Фактично це ваш,
це наш випробувальний термін. Повірте, я вже знаю, що
розпускати Верховну Раду – не так страшно. Але я щиро
сподіваюсь, що цього не станеться. Давайте зробимо це
разом! Дякую! Слава Україні!
www.president.gov.ua

голосували 382 парламентарія. Проти голосувала фракція
«Європейська Солідарність» – 26 депутатів. Першим віцеспікером став Руслан Стефанчук, а другим віце-спікером –
Олена Кондратюк.
Прем'єр-Міністром України Верховна Рада призначила Олексія Гончарука. «За» висловилися 290 депутатів.
В першому читанні схвалено проект Закону про внесення
змін до ст. 80 Конституції України, яким пропонується
Перший робочий день парламентарів, 29 серпня, виявився тривалим і плідним. В залі зареєструвались 405 на- позбавити народних депутатів недоторканності. За прородних депутатів з 424-х, зареєстрованих Центральною ект Закону проголосували 363 народних депутата, 1 —
утримався, проти — 0.
виборчою комісією.
Всього в ході засідання ВР було зареєстровано більше 70
Новообрані депутати склали присягу і створили 5
проектів
законів і постанов.
фракцій і одну депутатську групу: «Слуга народу», яка утСБУ
очолив
Баканов. Верховна Рада призначила головорила коаліцію: 254 народних депутати, голова фракції
вою
СБУ
Івана
Баканова. Відповідне рішення підтримали
– Давид Арахамія; «Опозиційна платформа – За жит319
депутатів,
проти
– 26. У травні Президент України Вотя»: 44 народних депутати, співголови фракції – Юрій
лодимир
Зеленський
призначив свого колишнього партнеБойко і Вадим Рабінович; «Європейська солідарність»: 27
ра
по
студії
«Квартал
95»
Івана Баканова першим заступнинародних депутатів, співголови фракції – Артур Герасиком
голови
Служби
безпеки
України. Фактично з того часу
мов та Ірина Геращенко; ВО «Батьківщина»: 25 народних
він
виконує
обов’язки
голови
СБУ.
депутатів, голова фракції – Юлія Тимошенко; «Голос»:
Генпрокурором
призначили
Руслана Рябошапку.
17 народних депутатів, голова фракції – Сергій Рахманін;
Відповідне
рішення
підтримали
312
народних депутатів.
Депутатська група «За майбутнє»: 23 народних
До
цього
він
займав
посаду
заступника
голови Офісу
депутати, співголови – Віктор Бондар та Тарас Батенко.
Президента.
Головою Верховної Ради обрано керівника партії «Слуradiosvoboda.org
га народу» Дмитра Разумкова. За відповідне рішення про-
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Дмитро Разумков

Олексій Гончарук

Голова
Верховної Ради
України

Руслан Рябошапка

Прем'єр-міністр
України

Генеральний
прокурор України

Народився 8 жовтня
1983 року в Бердичеві
Житомирської області.
Закінчив Київський інститут міжнародних відносин за спеціальністю
«Міжнародні економічні відносини» і Національний університет державної податкової служби за фахом «Правознавство».
З 2006 року працював в сфері політичного консультування, політтехнології і виборів.
У 2006-2010 роках був членом Партії регіонів. Вийшов
із неї після перемоги Віктора Януковича на президентських
виборах 2010 року.
У 2010-2014 роках працював із політиком Сергієм
Тігіпком.
У 2019-му приєднався до команди Володимира Зеленського, ставши одним з керівників його виборчого штабу. З 27
травня - очільник президентської партії «Слуга Народу».
Згідно з декларацією за 2018 рік, новий спікер парламенту має нерухомість у Києві та Київській області, декілька земельних ділянок та 3 автівки.
Його сумарний дохід за рік становить 980 тис. грн.

Народився 7 липня
1984 року. Середню школу закінчив в м. Городня
Чернігівської області. З
2001 по 2006 роки навчався в Інституті права
ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної
Академії Управління Персоналом. Отримав ступінь
магістра. Крім того, закінчив Національну академію державного управління при Президентові України.
Першою серйозною роботою Олексія Гончарука була
компанія PRIOR-Invest (Київ). Там він спочатку був звичайним юристом, але через кілька років очолив юридичний відділ компанії. У 2009 році став головою організації
«Асоціація допомоги постраждалим інвесторам».
Далі Олексій Гончарук займав місце генерального директора ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна
Компанія». З вересня 2015 по 2019 рік - очолював Офіс ефективного регулювання (BRDO). До свого призначення на посаду Заступника голови Офісу Президента України Олексій
Гончарук встиг ще попрацювати позаштатним радником ексміністра екології та природних ресурсів. Крім цього, працював радником першого Віце-прем'єр-міністра - міністра
економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.

312 депутатів дали
згоду на призначення
Руслана Рябошапки на
посаду Генпрокурора.
Проти у повному
складі проголосувала
«Європейська
Солідарність», «Опозиційна
платформа – За життя»
- взагалі не голосували.
Народився у 1976 році. Закінчив Міжнародний
Соломонів університет, отримав кваліфікацію
спеціаліста. 12 років працював головним консультантом Міністерства юстиції. Очолював Центр правової
реформи та законопроектних робіт, а також Департамент законодавства про правосуддя, правоохоронну
діяльність та антикорупційну політику при Мін'юсті.
З лютого 2011 по жовтень 2013 року обіймав посаду заступника директора Департаменту юридичного
забезпечення Секретаріату Кабміну.
У 2014 році обіймав посаду заступника Міністра
юстиції України.
У 2016 році став членом Національного агентства з
питань запобігання корупції.
znaj.ua; 24tv.ua; tsn.ua

Середній вік урядовців – 39 років. Відтепер не буде
окремих міністерств. Мінагрополітики віддали у сферу управління Мінекономіки. Мінекології об'єднано з
Міненергетики. Мінветеранів і Міністерство з питань тимчасово окупованих територій стануть одним
цілим. Така ж доля чекає на Мінкультури, Мінінформ і
Мінмолодьспорт – тепер буде єдине Міністерство культури, молоді та спорту.
З'явиться нове Міністерство цифрової трансформації.
До нового Кабінету міністрів входитимуть 17 міністрів
замість 25, як раніше. Ще однією новацією стане
відсутність першого віце-прем'єра і скорочення кількості
посад віце-прем'єрів, яких буде не 6, а лише 2.
Дмитро Кулеба – Віце-прем'єр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції. 38 років. Випускник Київського
інституту міжнародних відносин, працює у структурі МЗС з
2003 року. З 2016 року Указом Президента П. Порошенка був
переведений на посольську посаду в Страсбург.
Михайло Федоров – Віце-прем'єр, Міністр цифрової
трансформації. 28 років. Навчався у Запорізькому
національному університеті на факультеті соціології та
управління. В 2013 році заснував власне digital-агентство
SMMSTUDIO, яка займається збільшенням продажів через рекламу в соцмережах.
Оксана Маркарова – Міністр фінансів. 42 роки. Закінчила
Національний університет «Києво-Могилянська Академія»,
магістр з екології. Магістр в галузі міжнародних публічних
фінансів і торгівлі після закінчення Університету в Блумінгтоні
(штат Індіана, США). Очолювала Інвестиційну групу ІТТ в
якості голови правління. З 2015 року заступник міністра-голови
апарату Мінфіну. 2016 року призначено першим заступником
Міністра фінансів. З листопада 2018 року – Міністр фінансів.
Тимофій Милованов – Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства. 44 роки. Отримав магістерські дипломи в КПІ та Києво-Могилянській
Академії. Має ступінь магістра економіки в Київській школі
економіки; захистив дисертацію і отримав науковий ступінь в
Університеті Вісконсін-Медісон, США. Довгий час викладав в
європейських і американських вишах. У липні 2016 року постановою Верховної Ради призначений членом Ради Нацбанку, а за 5 місяців став заступником голови Ради національного
регулятора.
Вадим Пристайко – Міністр закордонних справ. 49 років.

Фахівець з інформаційних технологій (КПІ). Працює у сфері
міжнародних відносин з 1993 року. У структурі МЗС з 1997
року. Посол України в Канаді в 2012-2014 роках. Очільник
місії України при НАТО з 2017 року і донині.
Андрій Загороднюк – Міністр оборони. 42 роки. Здобув
юридичну освіту у Київському національному університеті
імені Т. Шевченка. Також навчався в Університеті Уорвік та
Оксфордському університеті – отримав диплом з відзнакою. У
серпні 2015 року очолив Проектний Офіс Реформ Міністерства
оборони. Член Наглядової ради концерну «Укроборонпром».
Арсен Аваков – Міністр внутрішніх справ. 55 років.
Закінчив ХПІ за спеціальністю інженер-системотехнік. З
4 лютого 2005 до 5 лютого 2010 року - голова Харківської
облдержадміністрації.
Член Національної спілки журналістів України. Заслужений економіст України. У 2012-2014 роках - народний депутат
України. З 2014 року - Міністр внутрішніх справ.
Олексій Оржель – Міністр енергетики та захисту
довкілля. 35 років. Має ступінь магістра за спеціальністю
енергетичний менеджмент (КПІ). З 2006 по 2014 рік працював у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Член громадської ради при Міністерстві
енергетики та вугільної промисловості.
Владислав Криклій – Міністр інфраструктури. 32 роки.
Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Отримав диплом магістра економічних наук
з відзнакою. У 2014 році - радник Міністра МВС Авакова.
Опікувався впровадженням інформаційних технологій. У 2015
році - заступник начальника Департаменту ДАІ. Потім був
призначений керівником Головного сервісного центру МВС
України.
Володимир Бородянський – Міністр культури, молоді та
спорту. 45 років. Закінчив фінансово-економічний факультет
за спеціальністю «Фінанси і кредит» Київського національного
економічного університету. Присвятив 20 років свого життя
роботі у ЗМІ. З 2012 року по грудень 2018 року – поєднував
керівництво телеканалом СТБ з посадою директора медіагрупи
StarLightMedia (входять телеканали: СТБ, ICTV, Новий, M1,
M2).
Денис Малюська – Міністр юстиції. 37 років. Навчався
у КНУ імені Тараса Шевченка та в Університеті Лондона: в
обох навчальних закладах здобув правничу освіту. З 2010 року
є консультантом Групи Світового банку. На цій посаді надавав технічну підтримку урядам України та країн Центральної
Азії. З 2016 року працював в Офісі ефективного управління

(BRDO), де є головою правління.
Ганна Новосад – Міністр освіти і науки. 29 років. Отримала ступінь бакалавра з політології в Національному
університеті «Києво-Могилянська академія». В 2013 році отримала ступінь магістра європейських студій в Університеті
Маастріхту (Нідерланди). Стипендіат Фонду відкритого товариства. Наприкінці 2017 року очолила директорат стратегічного
планування та європейської інтеграції у Міносвіти.
Олена Бабак – Міністр розвитку громад і територій. 50
років. Закінчила Київський державний педагогічний інститут
іноземних мов, також отримала MBA в Old Dominion University
(штат Вірджинія, США). Є директором та співзасновником
ТОВ «Інститут місцевого розвитку», який співпрацює з неурядовими організаціями у сфері реформування сектору ЖКГ та
енергозбереження.
Зоряна Скалецька (Черненко) – Міністр охорони здоров'я.
39 років. Закінчила Києво-Могилянську академію; отримала
ступінь доктора правових наук в університеті Марії Кюрі в
Любліні (Польща).
Є головою правління Української медико-правової асоціації,
членом Всесвітньої асоціації медичного права, директором
громадської організації Форум здоров'я.
Юлія Соколовська – Міністр соціальної політики. 34
роки. Випускниця Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Облік
і аудит». Також закінчила Національну академію державного
управління при Президентові України. У 2016 році очолила
Департамент витрат бюджету соціальної сфери, що займався
питаннями фінансування сфери охорони здоров'я, спорту та
молоді.
Дмитро Дубілет – Міністр Кабінету міністрів. 34 роки.
В 2012 року закінчив Лондонську бізнес-школу. З 2012 по 2016
– IT-директор Приватбанку. З 2015 року почав займатися впровадженням електронних державних послуг, створив веб-ресурс
iGov.
Оксана Коляда – Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених
осіб. 38 років. Закінчила Львівський інститут внутрішніх
справ за спеціальністю «Правознавство». З 2003 по 2015 рік
працювала в Міністерстві внутрішніх справ. Пройшла шлях
від старшого інспектора до першого заступника начальника
департаменту зв'язків з громадськістю. З 2015 по 2017 рік служила в ЗСУ. Була начальником управління комунікації та преси
Міністерства оборони України. Протягом 3 місяців 2017 року
– заступник командувача АТО.

ВЕЛЬМОЖНИЙ
СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Обраний по округу № 112.
Фракція: Не входить до складу
будь-якої фракції.
Посада:
Член
Комітету
Верховної Ради України з питань
правової політики.
ГРИБ
ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Обрана по округу № 105.
Фракція: Не входить до складу

будь-якої фракції.
Посада: Не входить до складу
будь-якого комітету.
КУЗНЄЦОВ
ОЛЕКСІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Обраний по округу № 106.
Фракція політичної партії «Слуга народу».
Посада: Член Комітету Верховної
Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції

тимчасово окупованих територій
у Донецькій, Луганській областях
та Автономної Республіки Крим,
міста Севастополя, національних
меншин і міжнаціональних
відносин.
ЛУКАШЕВ
ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ
Обраний по округу № 113.
Фракція: Політичної партії
«Опозиційна платформа - За життя».

Посада: Перший заступник голови Комітету Верховної Ради
України з питань освіти, науки та
інновацій.
СУХОВ
ОЛЕКСАНДР
СЕРГІЙОВИЧ
Обраний по округу № 107.
Фракція: Не входить до складу
будь-якої фракції.
Посада:
Член
Комітету
Верховної Ради України з питань

транспорту та інфраструктури.
ШАХОВ
СЕРГІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
Обраний по округу № 114.
Фракція: Не входить до складу
будь-якої фракції.
Посада:
Член
Комітету
Верховної Ради України з питань
екологічної політики та природокористування.
w1.c1.rada.gov.ua

«ВІСНИК

Напередодні Дня Знань ми зустрілися з начальником відділу освіти Новоайдарської РДА О. В. Селіховим,
щоб поговорити про готовність навчальних закладів району до нового навчального року, про досягнення та
перспективи районної освіти.
- Олександре Вікторови- I-III ст. на суму 60 тис. 998 грн., навчального року.
чу, по-перше, щиро вітаю Вас поточний ремонт дошкільного
– Ремонти – це добре. А
зі стартом навчального року навчального закладу «Ромашка» що стосується навчально2019-2020. А наскільки готові с. Трьохiзбенка на суму 43 тис. го обладнання, дидактичних
школи та дитсадки зустріча- 157 грн.
матеріалів, підручників?
ти своїх учнів та вихованців 1
За рахунок коштів з держав– Тут теж є про що розповівересня?
ного бюджету по програмі Фонд сти. Депутати на одній з сесій
– Можу запевнити: всі навчаль- економічного розвитку на суму районної ради виділили кошти
ні заклади до нового навчального 895 тис. 414 грн. зроблено капі- на придбання лінгафонного кабіроку готові. В цьому впевнилася тальний ремонт НВК Муратів- нету та кабінетів трудового навкомісія з перевірки НЗ під голо- ська ЗОШ – ДНЗ. Міжнародною чання для ОНЗ Новоайдарська
вуванням заступника голови рай- організацією ArchenoVa проведе- школа-гімназія. Наразі вони вже
ради О. В. Перова, за участі в. ні капітальні ремонти внутрішніх встановлені. Лінгафонний кабіо. голови райдержадміністрації туалетів Денежниківської ЗОШ нет складається з 15 нетбуків, одТ. В. Новикової, голови районної на суму 792 тис. 126 грн., НВК ного ноутбуку для вчителя, принпрофспілки працівників освіти Кримська ЗОШ – ДНЗ на суму теру, інтерактивної дошки та
С. С. Зражаєва, депутатів рай- 392 тис. 496 грн. (ремонт туа- сучасного проектору. В кабінетах
онної ради, працівників відділу летів, встановлення резервуарів трудового навчання для хлопчиосвіти, Держпродспоживслужби, для зберігання води та насосного ків встановлені верстаки, робочі
районного відділу ДСНС. Про- обладнання), в НВК Муратівська інструменти, для дівчат – швейні
тягом кількох днів ми проін- ЗОШ – ДНЗ на суму 544 тис. 100 машинки виробництва Японії,
спектували 18 закладів загаль- грн. (ремонт внутрішніх санвуз- інтерактивна дошка, проектор.
ної середньої освіти, 12 закладів лів, встановлення септику), вста- Обладнані за останніми вимодошкільної освіти та 2 заклади новлено септик у Бахмутівській гами кабінети Захисту Вітчизни
позашкільної освіти (ЦДТ та ЗОШ на суму 492 тис. 716 грн. та математики цього ж опорного
ДЮСШ). У цьому навчальному Проведені косметичні поточні навчального закладу. Плануєтьроці до шкіл району прийде 2367 ремонти в навчальних закладах ся придбання сучасного кабінету
дітей, з них 187 першокласників. на суму 172 тис. грн.
хімії.
Так, в бюджеті району у 2019
Відбувається підготовка до
Кабінет хімії вже придбано
році на загальну середню осві- осінньо-зимового періоду та опа- для Щастинської ЗОШ № 2, а
ту станом на 1 вересня 2019 лювального сезону: підготовка кабінет Захисту Вітчизни - для
року виділено 101 млн 167 тис. документації, повірка газових Олексіївської школи-гімназії.
143 грн.
лічильників, сигналізаторів газу,
Підручниками учні забезпе– Що можете відзначи- укладені договори на поставку чені на 95 %. Що стосується підти? Що змінилося в школах, газу, технічне обслуговування ручників за новою програмою, то
дитсадках?
газового обладнання. Триває для другокласників вони вже є
- Звичайно, хочеться від- тендер на закупівлю вугілля.
100 %, для 6 та 11 класів в наявзначити, що за цей час значно
Планується ремонт (термо- ності на 85 %. Придбано шкільну
зміцнилась матеріально-техніч- модернізація) дитячого садочка документацію (класні журнали,
на база навчальних закладів. «Сонечко» в Новоайдарі за раху- табелі, особові справи) на суму
Проведено низку ремонтів.
нок Українського фонду інвести- 23 тис. грн.
З метою покращення матері- цій. До речі, в цьому ж дитячому
– Що можна сказати про
ально-технічної бази, утримання садочку планується створення Нову українську школу? Як
та розвитку системи навчання додаткової групи на 15 дітей її Концепція реалізується
у загальноосвітніх навчальних для забезпечення рівного до- в районі?
закладах відділом освіти рай- ступу всіх дітей для отримання
– Тут теж все за планом. Вчионної державної адміністрації дошкільної освіти.
телі початкових класів та іноземупродовж 2018-2019 навчальНовоайдарською районною ної мови пройшли навчання. Вже
ного року за кошти місцевого радою виділені кошти в сумі 300 закуплено комп’ютерну техніку,
бюджету придбано обладнання: тис. грн. на придбання газових та інтерактивні дошки, проектори,
комп’ютерна техніка, оргтехніка, твердопаливних котлів, насосів принтери, ноутбуки. До 20 ветелевізійна апаратура, акустична для системи опалення для Рай- ресня першокласники отримають
система, спортінвентар. Загалом городської ЗОШ, Трьохізбенської всі нові меблі до класних кімнат
сума витрачених коштів складає ЗОШ, Денежниківської ЗОШ (частково вони вже доставлені до
близько 4,086,649 тис. грн.
(триває тендер). Суттєві якісні шкіл).
Ідуть до завершення капіталь- зміни відбулися у Штормівській
Для реалізації концепції
ні ремонти спортивної зали НВК ЗОШ, ОНЗ Новоайдарська шко- «Нова українська школа», на заНовоохтирська ЗОШ I-III ст. - ла-гімназія, НВК Вовкодаївська безпечення якісної та доступної
ДНЗ на суму 440 тис. 498 грн.; ка- ЗОШ-ДНЗ (створено неймовірно загальної середньої освіти у 2019
пітальний ремонт будівлі Штор- гарну актову залу!), НВК Мура- для створення нового освітнього
мівської ЗОШ на суму 512 тис. тівська ЗОШ-ДНЗ, Гречишкін- середовища шляхом облашту772 грн., завершено поточний ре- ській ЗОШ, в ДНЗ «Ромашка», вання шкіл меблями, обладнанмонт НВК Смолянинівська ЗОШ «Білосніжка», «Суржанський».
ням і дидактичними матеріалами,
- ДНЗ на суму 119 тис. 30 грн.,
В ЦДТ закуплено нові меблі, необхідними для впровадження
поточний ремонт будівлі ОНЗ а для ДЮСШ – м’ячі та спор- компетентного навчання, видіНовоайдарська школа-гімназія на тивний інвентар. Планується лено 2 млн 117 тис. 765 грн., в
суму 127 тис. 736 грн., поточний проведення ремонту. Дякую всім т. ч. субвенція з держбюремонт Денежникiвської ЗОШ за підготовку закладів до нового джету 802 тис. грн., сесією

Традиційно наприкінці серпня районний Будинок культури стає місцем зустрічі всіх
педагогів району, які збираються
на щорічну серпневу педагогічну
конференцію. Мета – підбити
підсумки роботи закладів освіти
району в 2018-2019 навчальному
році, ознайомитися з основними
аспектами реформування сучасної
системи освіти, започаткованими
проектом Закону України «Про
освіту» та концепцією Нової
української школи, визначити
пріоритетні напрямки діяльності
педагогічних колективів у 2019-

2020 навчальному році. Цьогоріч
конференція проходила за темою «Особливості організації
освітнього процесу в умовах
реформування освітньої галузі
Новоайдарщини».
На конференції були присутні голова райради В. В. Макогон,
в. о. голови Новоайдарської райдержадміністрації Т. В. Новикова,
голова районного комітету профспілки працівників освіти і науки України С. С. Зражаєв, голови
міської, селищної та сільських
рад, працівники відділу освіти та
районного методичного кабінету,

керівники та педагоги закладів
загальної середньої, позашкільної
та дошкільної освіти, шкіл-інтернатів, керівники та викладачі закладів професійно-технічної освіти, голови шкільних організацій
профспілки працівників освіти
і науки України, а також усі, хто
сьогодні забезпечує якість освіти,
кому притаманне відчуття приналежності до України, хто вболіває
за її долю та несе відповідальність
за її майбутнє.

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 46

Новоайдарської районної ради
виділено 1 млн 314 тис. 977 грн.
На даний час проведено всі аукціони, підписано договори про
поставки обладнання.
На закупівлю дидактичних
матеріалів для учнів початкових
класів виділено 230 тис. 835 грн.,
в т. ч. субвенція 207 тис. 751 грн.,
співфінансування з районного
бюджету 23 тис. 84 грн. Закуплено дидактичних матеріалів на
201 тис. 406 грн.
На закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової
української школи виділено 266
тис. 274 грн., в т. ч. субвенція 239
тис. 646 грн., співфінансування
з районного бюджету у сумі 26
тис. 628 грн. Окрема закупівля
по Щастинській ЗОШ - придбано
меблі на 33 тис. 956 грн.
На закупівлю комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української
школи виділено 397 тис. 879 грн.,
у т. ч. субвенція 355 тис. 391 грн.,
співфінансування з районного
бюджету у сумі 39 тис. 488 грн.
Окрема закупівля по Щастинській ЗОШ, придбано ноутбуки
на 23 тис. 500 грн.
На закупівлю україномовних
дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти
з навчанням мовами національних меншин виділено з обласного бюджету 160 тис. 514 грн., з
районного бюджету співфінансування у сумі 17 тис. 834 грн. Придбано дидактичних матеріалів на
81 тис. 707 грн.
На оснащення закладів загальної середньої засобами навчання
та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів виділено з обласного бюджету 61 тис. 453 грн., з районного
бюджету співфінансування у сумі
6 тис. 828 грн. Придбано засобів
навчання на 66 тис грн.
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На забезпечення належних
санітарно-гігієнічних умов у
приміщеннях закладів середньої
освіти виділено з обласного бюджету 119 тис. 784 грн., з районного бюджету співфінансування
у сумі 13 тис. 311 грн. Придбано основних засобів на 90 тис.
969 грн.
– Як вирішується питання
підвезення учнів та педагогів?
– Шкільні автобуси повністю
готові до свого першого рейсу в
новому навчальному році. Техогляди вони пройшли, водії пройшли медогляди. Можу поділитися радісною новиною: скоро
наш автобусний парк стане більшим на один автобус – планується його придбання за рахунок
держбюджету (90 % вартості) та
співфінансування з районного
(10 %). Єдина величезна проблема – це вкрай незадовільний
стан доріг, через що автобуси часто ламаються, й на їхній ремонт
витрачаються чималі кошти.
В першій половині 2019 року
було придбано запчастини для
шкільних автобусів на суму
199 тис. грн.
Підбиваючи підсумки, можу
сказати: все йде за планом. Чотири школи цього року святкують
свої ювілеї – це Бахмутівська,
Денежниківська, Гречишкинська та Смолянинівська школи, а
також дитячий садок «Ромашка»
с. Трьохізбенка. Всі педагоги готові зустрічати своїх учнів. Треба тільки бачити, як горять їхні
очі! Впевнений, новий навчальний рік принесе нам багато гарних новин. Тож щиро бажаю колегам відмінного його початку,
плідної роботи, вдячних учнів,
перемог та яскравих вражень!
– Приєднуємось до всіх
привітань! До зустрічі в
новому навчальному році!
Хай щастить!
М. ТИХОНОВА.
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Перш ніж стати до розгляду
питань порядку денного конференції, всіх освітян привітали
голова райради В. В. Макогон
та в. о. голови райдержадміністрації Т. В. Новикова, наголошуючи на тому, що саме
педагогічним працівникам до-
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віряють найдорожче – дітей.
Виступаючі щиро побажали
вчителям благополуччя та миру,
успіхів та досягнень у новому
навчальному році.
На порядок денний роботи конференції були винесені
наступні питання:
1. Доповідь Селіхова Олександра Вікторовича - начальника відділу освіти Новоай-

29 серпня вперше в Україні відзначався День пам’яті захисників України,
які загинули в боротьбі за незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність
України. Він встановлений «На підтримку ініціатив громадськості та з метою
гідного вшанування пам’яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну
цілісність України, увічнення їх героїзму,
зміцнення патріотичного духу у суспільстві...», відповідно Указу Президента від
23 серпня 2019 року. Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської
трагедії, коли в результаті протистояння
російським військам, українські збройні
підрозділи потрапили у вороже оточення.
За офіційними даними, 366 українських воїнів загинули, 429 – отримали
поранення різних ступенів тяжкості, 128
потрапили в полон, 158 вважаються зниклими безвісти.
Серед загиблих – 9 наших земляків: Ліхачов С. І., Бордюг А. М., Гринько Ю. В.,
Євдокимов В. В., Симоненко С. В., Галушко А. А., Попов О. Ю., Подрезенко О. В., Цибенко А. М.
В
Новоайдарі
біля
Пам’ятного знаку загиблим
воїнам АТО відбувся мітинг
пам’яті. На заході виступили голова Новоайдарської
районної ради В. В. Макогон; в. о. голови Новоайдарської райдержадміністрації
Т. В. Новикова; заступник
військового комісара, учасник бойових дій у складі
батальйону «Айдар» майор В. І. Зелінський та
С. О. Калмиков – голова відокремленого підрозділу ГС

дарської райдержадміністрації
- «Особливості організації освітнього процесу в умовах реформування освітньої галузі
Новоайдарщини».
2. Доповідь Бондар Світлани Володимирівни - в. о.
завідувача
Новоайдарського
районного методичного кабінету - «Інноваційна діяльність
методичного кабінету в умовах

«Всеукраїнське об’єднання
учасників бойових дій та
волонтерів АТО в Луганській області». Виступаючі підкреслювали, що наш
обов’язок - пам’ятати імена
всіх загиблих та шанувати
всіх живих героїв війни, яка,
на жаль, ще не закінчилась.
Побажали присутнім миру,
добробуту та «щоб Книгу
пам’яті цієї війни більше
не
поповнювали
нові
імена».
Присутні
вшанували
пам’ять загиблих Хвилиною мовчання і поклали
квіти до меморіалу.
Ю. Крохмальова виконала пісню «Батальйон небайдужих».
Після мітингу В. Макогон та С. Калмиков відвідали рідних загиблих земляків
та обговорили з кожною родиною питання щодо місця встановлення пам’ятної
дошки на честь героїв АТО.
3 вересня традиційно, котрий рік поспіль, відбувся мітинг в с. Побєда, де
встановлено Пам’ятний хрест на честь
загиблих під час артобстрілу із території
РФ.
У заході взяли участь керівництво
району, Побєдівський сільський голова
С. Татарка, представники установ та підприємств району, мешканці села Побєда,
військовослужбовці, учнівська молодь.
Учні зачиталаи імена 17 загиблих воїнів
27 сумської реактивної артилерійської
бригади. Пам’ять загиблих вшанували
Хвилиною мовчання.
У виконанні О.Рубан пролунала пісня
«Ми - українці».
І. КРАСНОЩОКОВА.

реформування освіти».
3. Виступ Гречишкіної Ірини Євгеніївни - вчителя початкових класів Гречишкінської
ЗОШ - «Перші кроки впровадження Нової української
школи в Гречишкінській ЗОШ».
4. Виступ Розуваєвої Ксенії
Володимирівни - заступника
директора з навчально-виховної роботи ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія - «Впровадження інклюзивної освіти
в ОНЗ Новоайдарська школагімназія».
5. Виступ Запасного Леоніда Олександровича - директора
НВК Дмитрівська ЗОШ-ДНЗ
- «Забезпечення наступності
між дошкільною та початковою
ланками в НВК Дмитрівська
ЗОШ-ДНЗ».
6. Привітання Зражаєва Сергія Семеновича - голови районного комітету профспілки працівників освіти і науки України.
В своїй доповіді О. В. Селіхов докладно зупинився на всіх
важливих складових та ланках
якісної освіти: дошкільна та
середня освіта, заробітна плата
та кадрове забезпечення, нова
українська школа, обдарована

У цьому році ми вперше брали участь
у Х Всеукраїнському інтерактивному
конкурсі «МАН-Юніор Дослідник-2019»,
який проводить щорічно Національний
центр «Мала академія наук України»
в номінаціях «Історія», «Екологія»,
«Техніка», «Астрономія» за допомогою мережі Інтернет. Загалом у
Всеукраїнському конкурсі взяли участь
316 учнів із 21 області України та
м. Києва. На конкурс у номінації «Історія»
було представлено 130 проектів, які
готувалися учнями або творчими групами під керівництвом учителів. Луганщину у цій номінації представили
учні з 4 районів області: Новоайдарського, Сватівського, Біловодського та
Марківського. Наш Новоайдарський район представляла Гоцман Наталія – учениця 11 класу КЗ «Новоайдарська обласна
загальноосвітня санаторна школаінтернат І-ІІІ ступенів».
«МАН-Юніор Дослідник» проходить згідно до Положення про Конкурс у три етапи.
На І етапі до 15 квітня учні шкіл надсилали презентації та тези своїх досліджень
(проектів) на запропоновані заздалегідь загальні теми. Матеріали, представлені учасниками, розміщували на сайті конкурсу
http://man-junior.uа для подальшого рейтингового оцінювання. Це відрізняє конкурс
«МАН-Юніор Дослідник» від усіх інших
подібних інтелектуальних змагань.
На ІІ (заочному) етапі конкурсу проводилося рейтингове оцінювання проектів усіма
учасниками разом із своїми науковими керівниками за 10-бальною шкалою. Діти разом
із своїми вчителями впродовж двох тижнів
обговорювали, аналізували й оцінювали
роботи інших учасників, опублікованих на
сайті конкурсу, і це є відмінністю цього конкурсу від інших, своєрідною «родзинкою».
Паралельно з цим відбувалося експертне
оцінювання представлених проектів фаховими експертами-науковцями. За усередненою рейтинговою та експертною оцінкою
визначали учасників, що набрали за 10-бальною шкалою 5 і більше балів. Таких учнів
запросили до Он-лайн захисту.
ІІІ (очний) етап конкурсу проводився у
вигляді Он-лайн захисту, що відбувався за
допомогою Skype і одночасно транслювався
на каналі YouTube.
У цьому році юним історикам запропонували провести дослідження на тему «Мій
внесок у музейну справу»: кожен учень повинен був зробити свій власний практичний

молодь, підготовка до нового
навчального року, підвіз, харчування, підручники, оздоровлення та відпочинок дітей.
С. В. Бондар докладно зупинилась на результатах професійного зростання педагогів,
успіхах вчителів та учнів району на змаганнях та конкурсах
різного рівня, окреслила плани
на майбутнє.
Цікавими та корисними для
присутніх були виступи педагогів із різних шкіл району, які
поділились результатами своєї
роботи.
Наприкінці
конференції
всіх присутніх привітав голова
профспілки працівників освіти
району С. С. Зражаєв та разом
з О. В. Селіховим виконав почесну місію – вручив грамоти
педагогічним колективам шкілювілярів та директорам шкіл
Ю. В. Чурсіну (Денежниківська
ЗОШ) та О. П. Гречишкіній
(Муратівська ЗОШ - ДНЗ) з нагоди ювілеїв з Дня народження.
На цій приємній ноті робота
конференції добігла кінця. Всім
плідного навчального року!
М. ТИХОНОВА.

внесок у поновлення пам’яті про минуле
свого рідного краю та його мешканців.
Гоцман Наталія відповідно до теми дослідження вирішила дослідити роль партизан у
боротьбі з німецькими загарбниками під час
окупації Новоайдарського району з 12 липня
1942 року по 22 січня 1943 року. Із історичних джерел відомо, що на Новоайдарщині 7
липня 1942 року для боротьби з німецькими
загарбниками був створений на пленумі Ново-Айдарського РК КП (б) України партизанський загін чисельністю 59 осіб. Цей загін
був призначений за радянською партійною
системою керівництва і мав чітку партійну
ієрархію. Це був класичний радянський рух
Опору. Разом з радянським рухом Опору без
будь-якого керівництва був і стихійний рух
Опору, який створили прості люди.
Наталія, працюючи з історичними документами, порівнювала, яку боротьбу вели
партизани і прості люди. Подібний підхід
аналізу історичних подій було здійснено
вперше. За таку аналітичну роботу Наталію
було нагороджено Дипломом переможця
Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник» у номінації
«Історик-Юніор». З цією темою Наталія виступала ще і у Черкаському національному
університеті ім. Богдана Хмельницького.
Захист роботи у стінах університету їй дуже
сподобався, тому вона у цьому році вступила
до цього університету на факультет історії і
філософії.
Всі вчителі нашого навчального закладу
бажають Наталії успіхів у навчанні та натхнення в подальших наукових дослідженнях.
В. ГРЕЧИШКІН,
вчитель географії, керівник ПДР.
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«Зроби все, щоб ти міг пишатися своєю школою, а школа – тобою» – девіз Бахмутівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів вже протягом багатьох років, ще з
моменту відкриття.
Історія школи – це частка становлення історії освіти в країні. Кожна людина має своє родове дерево, родову пам'ять. Місце, де виріс, де батькова хата, де пройшло
дитинство; в тому числі і школа, куди ходив за наукою – усе це святе для людини та завжди кличе повернутися з далеких і нелегких доріг.
Історія Бахмутівської школи
налічує близько 90 років, але нова
сторінка в її житті почалася з відкриттям у 1989 році нової будівлі
Бахмутівської середньої школи.
Тому в ці дні школа в 30-й раз відкрила свої двері для своїх учнів, на
шкільному небосхилі засяла тридцята зірочка, яка стане провідником
у країні знань. А якщо зірки запалюють – значить це комусь потрібно. Значить – це необхідно. Якщо
будуються школи – значить це
необхідно!
Тож 1 вересня цього року багаточисельна бахмутівська родина
відсвяткувала ювілей – їхній Альма-Матер виповнилося 30 років!
Для світової історії 30 років – це
тільки мить, а для школи - це досить
істотний відрізок життєвого шляху.
Ювілей школи – не тільки історична
дата, це кордон, що дає можливість
оцінити пройдений шлях, згадати
добрим словом тих, хто присвятив
своє життя рідній школі і, звичайно,
спланувати шкільне майбутнє.
Тож давайте трохи зануримось
в історію школи… Рік 1989-й… 1
вересня…Такі ж усміхнені обличчя, такі ж яскраві квіти, багато гостей. Вхідні двері перетинає яскрава
стрічка. Будівельники вручають
символічний ключ директору школи Володимиру Васильовичу Мухіну, який немало доклав зусиль до
завершення будівництва школи. І
ось стрічку розрізано… Ключ передано першокласниці Оксані Смоляковій. Перший клас зайшов до своєї
класної кімнати, а за ними всі школярі, починаючи подорож по країні
Знань.
Кажуть, вогонь, який горить на
вершині гори, не зігріє тих, хто на
неї не підніметься. На щастя, було
багато людей, які не говорили про
добро, а творили його. Завдяки їм
у 1989 році була побудована і відкрилась школа.Давайте згадаємо їх
імена: директор Бахмутівської восьмирічної школи – Іван Григорович
Заболотний, він наполегливо стукав
в усі двері, доки не було прийнято рішення про будівництво нової
школи. Це наш земляк, випускник –
Микола Васильович Мухін, працюючи в обласній адміністрації, він
доклав усіх зусиль до прийняття рішення будівництва середньої школи
на селі. Не знав спокою директор
школи Володимир Васильович Мухін. Йому було непросто, але вдалося побороти усі перепони, щоб
навчальний заклад було відкрито
своєчасно. На жаль, їх немає вже з
нами, але є школа, яка виховала не
одне покоління громадян нашої держави. І є добра пам’ять про них у
наших серцях.
Школа – це, насамперед, дух,
пам’ять, традиції, наступність поколінь. Це педагоги, які щодня
переступають поріг, сіючи зерна
доброго, розумного, вічного, і вчителі-пенсіонери, для яких найвища
нагорода у житті – успіхи колишніх
вихованців. Щира дяка їм за їхню
роботу!
Тоді, в 1989 році, в нову школу
прийшло багато молодих вчителів.
Вони прагнули навчати, збагачувати розум і душу дітей, відкривати скарбницю знань і невмирущих
моральних цінностей. Це: Віктор
Федорович Матушкін, Олена Вікторівна Матушкіна, Олена Олександрівна Дєдова, Євгеній Віталійович

Шепель, Світлана Матвієнко та ін.
Шкільний годинник відлічував
свій час, і в 2012 році директором
школи стала Марина Миколаївна
Мухіна. Її зусиллями системно проводилася робота з підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Вона згуртувала навколо себе
творчих працівників. Разом зі своїм
чоловіком Андрієм Миколайовичем
Мухіним, спонсором школи, вклали
багато коштів і зусиль, щоб надати
школі сучасного вигляду.
Наприкінці 2013 року керівництво школою довірено Наталії Василівні Дубовій. Мабуть, не треба
нікому нагадувати, що то був за час.
Тож, першочерговим її завданням
було забезпечити безпеку дітей,
направити зусилля вчителів на сумлінне виконання своїх обов’язків, на
відповідальне ставлення до дорученої справи. В цей час активно оновлювалася матеріальна база школи.
В класах з’явилися нові меблі, в
школі – ігрова кімната…
Про діяльність навчального
закладу в першу чергу судять по
його випускниках. За ці 30 років
зі стін школи було випущено 357
випускників, з них: з золотою медаллю – 4, із срібною – 2.
Знання, отримані у Бахмутів-

ській школі, дозволяють її випускникам стати фахівцями, затребуваними на виробництві, успішними в
житті, зробити професійну кар’єру і
бути корисними суспільству. Яскравий приклад цьому – Мухіна Марина Миколаївна, Мухін Андрій
Володимирович, Бондарева Олена
Миколаївна, Кудінов Олександр
Євгенович, Сичова Інна Миколаївна, Смолякова Наталя Павлівна,
Староселець Олеся, Сухіна Лариса
Петрівна, Кудінов Іван Васильович,
Антончук Сергій Олександрович,
Антончук Людмила Володимирівна, Махова Олеся Володимирівна,
Дубова Катерина Ігорівна, Соляник
Дмитро Олександрович, Гречишкіна Тетяна та багато інших талановитих особистостей! Ви – гордість
своєї школи!
Так, 30 років… З одного боку,
досить багато, можна підбити підсумки, розповісти про досягнення. З іншого – вкрай мало. Скільки ще доброго та надзвичайного
чекає попереду!
Спираючись на досвід попередніх поколінь, працюючі вчителі,
частина яких є випускниками Бахмутівської школи, продовжують
розвивати освітні традиції.Школа
є осередком культури. Мешкан-

ці села із задоволенням чекають
та відвідують шкільні свята: Новорічні ранки, Осінній бал, до
різних дат календаря, звичайно,
Першого та Останнього дзвоників,
випускний.
А що ж саме святкування? Воно
пройшло в теплій, дружній, родинній атмосфері. Тут знайшлося і місце, і час, і добре слово для кожного.
1 вересня 2019 року на шкільному
подвір’ї зібралося багато вчителів,
випускників різних поколінь, учнів,
мешканців та гостей села на урочисте святкування ювілейного 30-річчя улюбленої Бахмутівської ЗОШ.
Першими урочисто зайняли свої
місця на святковій сцені першокласники. За ними гордо вийшли
одинадцятикласники – 30-й випускний клас Бахмутівської ЗОШ.
Привітати мешканців Бахмутівки з такою урочистою подією –
ювілеєм школи – приїхали шановні
гості. Щирі привітання пролунали
від в.о. голови райдержадміністрації Тетяни Володимирівни Новикової, яка до всього вручила Грамоту
директору школи Н. В. Дубовій.
Не залишились осторонь події
та сказали багато теплих слів керуючий відділенням «Дмитрівка»
ПрАТ «Агротон» Григорій Іванович

Коробка, секретар Бахмутівської
сільради Віра Володимирівна Говорунова. Від імені батьків гарно
привітала школу Наталія Іванівна
Бикова.
Змістовним та емоційним був виступ-привітання директора школи
Наталії Василівни Дубової з побажаннями всього найкращого школі
та всім її випускникам, учням, яким
не байдужа доля рідного навчального закладу. Від імені когорти вчителів, що розпочали свою педагогічну
діяльність у 1989 році, слово було
надано вчителю математики В. Ф.
Матушкіну. До речі, Віктор Федорович разом зі школою святкує
і свій ювілей – 30-річчя роботи в
Бахмутівській ЗОШ! Прекрасні ведучі Тетяна Іванівна Григорова та
Олександр Олександрович Долженко, вірш від Анастасії Бикової, пісні
у виконанні Софії Колодіної, Марії
Максюти, Дарії Розуваєвої, привітання вчителів, пісенне вітання від
Єлизавети Олегівни Ємельянової,
запальний танок від учнів середніх
та старших класів, добрі слова від
батьків, випускників школи, хвилюючі привітання від найменших
учасників святкового дійства – першокласників, ніжна пісня, виконана
народним жіночим квартетом «Горлиця» Бахмутівського СБК – все це
було на святковому заході. Пролунало багато привітань від дорогих
гостей з побажаннями успіхів, стабільності, розвитку та процвітання
для школи, її колективу, учнів та
їхніх батьків.
Та традиціям зраджувати аж ніяк
не можна! Вже 30 років поспіль
шкільний дзвоник скликає учнів та
вчителів ставати на стежину Знань
в новій школі. Тож і зараз він покликав багаточисельну шкільну родину до країни Знань, відкриттів та
яскравих вражень.
Право дати перший дзвоник
2019-2020 навчального року та
ювілейного шкільного свята було
надано ветерану педагогічної праці Надії Василівні Соляник та
першокласниці Поліні Колодіній.
Запрошуючи учнів на перший
урок, а всіх інших – до рідної шкільної домівки, ведучі звернулись до
всіх присутніх: Повертайтесь до
рідної школи. Повертайтесь в будьякий час. Вона вас не забуде ніколи,
двері завжди відкриє для вас. Обійме, як мати дитину, до своїх пригорнувши грудей. Адже мати однаково
любить і малих, і дорослих дітей.
Школа – це завжди дещо особливе для кожної людини. Спогади
про неї завжди викликають щиру
посмішку. Як інакше? З нею пов’язано так багато: цікаві уроки, напружені контрольні, улюблені вчителі,
справжні друзі, перше кохання. І як
би не бувало важко тоді, спогади
про школу завжди будуть теплими та зігріють душу. Бахмутівська
школа доводить це вже не одному
поколінню своїх випускників.
Тож, з ювілеєм тебе, Бахмутівська ЗОШ, а також весь колектив,
учнів, батьків, випускників! Впевнено крокуйте до наступних «круглих дат», примножуючи перемоги
та досягнення! Щастя вам, творчої
наснаги. Хай у вашому серці завжди горить вогник тепла і доброти, а
кожен день буде насичений тільки
посмішками та гарними подіями!
М. ТИХОНОВА.
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Шановні читачі, раді повідомити, що станом на 2 вересня 2019 року в смт. Новоайдар та с. Райгородка
триває реалізація шести ініціатив громадських організацій, які підтримані міжнародними організаціями.
Тож надаємо прес-екскурс по них.
Вкотре ПРОГРАМА ООН ІЗ яка проводиться в межах Програми в реалізації проєкту виступила
ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДО- ООН із відновлення та розбудо- Новоайдарська селищна рада.
Завданням ініціативи є підВИ МИРУ оголошує конкурс за ви миру за фінансової підтримки
напрямами громадська безпека, урядів Данії, Швеції та Швейцарії. вищення уваги водіїв шляхом
соціальна згуртованість та до- Партнером громадської організації встановлення 12 пристроїв приступ до правосуддя для неурядо- виступили Новоайдарська районна мусового зниження (обмеження)
швидкості руху транспортних завих організацій, які здійснюють рада та державна адміністрація.
Період реалізації проекту - з собів на проїжджій частині - «ледіяльність на території Луганської
області України. Цільовою гро- 13 червня 2019 року по 12 груд- жачих поліцейських» - неподалік
мадою вже третій рік поспіль ня 2019 року. Вартість – 1 млн 18 пішохідних переходів, а також підтис. 813 грн., в тому числі ПРООН вищення рівня громадської безпеки
є Новоайдарська.
Підтримана ініціативна про- – 625 тис. 475 грн, районна рада - для дітей Новоайдарської громади
шляхом проведення 6 теоретичних
позиція «Зміцнення особистої та 393 тис. 338 грн.
Проектом передбачається про- та 6 практичних навчальних захогромадської безпеки на території
села Райгородка шляхом встанов- ведення ремонтних робіт в по- дів по правилах дорожнього руху.
Період реалізації проекту - з 1
лення вуличних автономних ліхта- ліцейській станції та оновленрів на сонячних батареях по вулиці ня матеріально–технічної бази. серпня по 10 листопада 2019 року.
Поштова» громадської організації Громадська організація провела Вартість – 88 тис. 375 грн., в тому
«Інвалідів-ветеранів Чорнобиля тендерні процедури на проведен- числі ПРООН – 69 тис. 615 грн, НоНовоайдарського району», яка ня ремонтно–будівельних робіт, воайдарська селищна рада взяла на
проводиться в межах Програми затвердила переможця та уклала себе зобов’язання щодо монтажу
ООН із відновлення та розбудо- договір підряду. На даний час
ви миру за фінансової підтримки ведуться ремонтні роботи. Плаурядів Данії, Швеції та Швейца- нується відремонтувати кабірії в партнерстві з Райгородською нети дільничних поліцейських,
патрульної служби, дозвільного
сільською радою.
Вартість проекту 209 тис. 363 кабінету, санвузла та збудувати
грн., в тому числі ПРООН – 188 пандус, який відповідає нормам
тис. 678 грн, сільська рада - 20 ДБН. Також в рамках даної інітис. 685 грн. Проект реалізуєть- ціативи, в співпраці з Новоайся з червня 2019 року і добігає до дарським відділом поліції ГУНП
завершення. В рамках ініціативи в Луганській області (А. Зарічпроведені тендерні закупівлі на ний), Новоайдарським РЦ соцівстановлення та монтаж 5 вулич- альних служб для сім’ї, дітей та
них автономних ліхтарів на соняч- молоді (Н. Магдич), службою у
них батареях. За рахунок економії справах дітей (Т. Кригіна) та мостало можливим встановлення більною бригадою психологосоці- обладнання (12 «лежачих поліцейще одного автономного ліхтаря. альної допомоги (І. Некрасов), про- ських» та установки відповідних
На даний час автономне освітлен- водяться профілактичні заходи як з знаків). На даний час закуплено обня вже працює, і вулиця, яка не дітьми навчальних закладів, так і ладнання, яке буде змонтовано біля
дитячих навчальних закладів селиосвітлювалась 20 років, зараз без- з дорослим населення.
Підтримана ініціативна пропо- ща Новоайдар («Сонечко» та «Сурпечна для всіх мешканців, які в
темний час доби пересуваються зиція «Увага! Діти йдуть до знань!» жанський»), КЗ Новоайдарська
по ній. 31 серпня 2019 року меш- Новоайдарської ГБО «Марафон обласна загальноосвітня санаторна
канці вулиці влаштували толоку. милосердя», яка проводиться в ме- школа – інтернат I-III ступенів, баТепер вулиця не тільки освітлена, жах Програми ООН із відновлення гатофункціонального спортивного
та розбудови миру за фінансової майданчика по вул. Незалежності,
а й найчистіша.
Підтримана ініціативна пропо- підтримки МЗС Данії, Європей- Денежниківської загальноосвітзиція «Відновлення та зміцнення ського Союзу та Швейцарського ньої школи І -III ступенів та двох
довіри між місцевими мешканцями агентства з розвитку та співробіт- новозбудованих дитячих майданта поліцією шляхом облаштуван- ництва. Адмініструє ініціативу ГО чиків у селищі Новоайдар. Крім
ня роботи поліцейської станції» «Ініціативний центр сприяння ак- того, в рамках ініціативи в партнерНовоайдарської районної громад- тивності та розвитку громадсько- стві з Новоайдарським відділом поської організації «ТСЖ «Акація», го почину «Єднання». Партнером ліції будуть проводитись профілак-

Представники
Благодійного
фонду ПриватБанку «Допомагати
просто!» та Департаменту охорони здоров’я ЛОДА передали міській лікарні гастроскоп FG-29V та 2
шприцеві інфузійні насоси Aitecs
на загальну суму 636 тис. гривень.
«Наш старий гастроскоп відпрацював вже 20 років, - розповідає головний лікар Олег Супрун. - Ми вже втомилися його
ремонтувати. Можна тільки
уявити якість діагностики та

рівень надання медичної допомоги з таким «ветераном». Відчуття
пацієнтів теж відповідні. Новий
апарат, який після консультації з
нами закупив та передав лікарні
благодійний фонд, вивів нас на
принципово інший рівень. Суттєво збільшився обсяг можливостей при обстеженнях та наданні
допомоги. Ми тепер можемо проводити навіть онкообстеження,
можемо надавати невідкладну допомогу пораненим із внутрішньою

кровотечею. Апарат вже працює, і
за його допомоги ми кожного дня
обслуговуємо до 15-ти пацієнтів.
У медзакладі лікуються мешканці
двох районів - Новоайдарського
та Станично-Луганського, приймаємо і військових з передової.
Спасибі!» Віктор Ящук, лікар-ендоскопіст із 25 -річним стажем, не
стримував своєї радості від нового
обладнання. Його слова подяки
меценатам за можливість впровадження сучасного та достатнього
рівня обстеження були щирими
та зворушливими, бо кожний пацієнт для нього - це людина, яка
потребує не тільки медичної допомоги, а, поперед всього, уваги,
підтримки та теплого слова.
Директор Сєвєродонецького відділу ПриватБанку Едуард Фільчаков передав також для відділення
інтенсивної терапії цієї лікарні
шприцеві інфузійні насоси. Таке
обладнання було вкрай необхідно
для догляду за тяжкохворими у
післяопераційному періоді.
Ці шприци допомагають в автоматичному режимі вводити надточні дози медпрепаратів, значно
збільшують ефективність догляду
за важкохворими та пораненими,
суттєво зменшують страждання
пацієнтів.
www.schastye-rada.gov.ua

тичні заходи стосовно дотримання
Правил дорожнього руху.
Підтримана ініціативна пропозиція «Допоможемо собі самі!»
Новоайдарської громадської організації «Мрія Новоайдарщини»,
яка проводиться в межах Програми
ООН із відновлення та розбудови
миру за фінансової підтримки МЗМ
Данії, Європейського Союзу та
Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва. Адмініструє
ініціативу ГО «Ініціативний центр
сприяння активності та розвитку
громадського почину «Єднання».
Партнером в реалізації проекту виступив КЗ Новоайдарська обласна
загальноосвітня санаторна школа –
інтернат I-III ступенів.
Період реалізації проекту - з 20
липня по 2 листопада 2019 року.
Вартість – 92 тис.7 грн., в тому
числі ПРООН – 74 тис. 1 грн. КЗ
Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа – інтернат
I-III ступенів взяла на себе зобов’язання щодо надання в оренду приміщення для проведення заходів
в рамках проекту та в подальшому заправці використаних в
рамках проекту вогнегасників
та взяття їх на баланс
Тож в рамках ініціативи закуплено тренажер штучного
дихання для навчання як учнів,
так і педагогічного колективу
в наданні першої медичної допомоги. Крім того, планується
закупити вогнегасники (порошкові, вуглекислотні) для проведення практичних занять з
колективами навчальних закладів та дітьми Новоайдару при
гасінні пожеж різного виду
15 серпня 2019 року Новоайдарська районна громадська
організація «Добробут» розпочала реалізацію проекту «Удосконалення механізмів та підвищення рівня громадської безпеки
через створення навчально-ігрового простору в парку «Сосновий»
смт. Новоайдар». Проект реалізується в межах Програми ООН
із відновлення та розбудови миру
за фінансової підтримки Європейського Союзу. Термін реалізації
проекту - з 15 серпня по 14 грудня
2019 року. Вартість – 515 тис. 776
грн., в тому числі ПРООН – 323

Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури підтримано державне обвинувачення в
суді відносно громадянина К., який
весною 2019 року заподіяв своїй
дружині легкі тілесні ушкодження,
що спричинили короткочасний розлад здоров’я потерпілої.
У судовому засіданні обвинувачений К. свою вину не визнав,
однак за принципової позиції прокурора на основі зібраних під час
досудового розслідування доказів
доведено вину громадянина К. у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125
КК України, а саме у спричиненні
легких тілесних ушкоджень, що
спричинили короткочасний розлад
здоров’я потерпілої.
Обвинуваченому судом призначено найсуворіший вид покарання,
передбачений санкцією ч. 2 ст. 125
КК України, а саме обмеження волі
на строк 2 роки, та на підставі ст. 75
КК України останнього звільнено
від відбування покарання з випробуванням на строк 1 рік.
Довідково: за ч. 2 ст.125 КК
України умисне легке тілесне уш-

тис. 776 грн. Партнером в реалізації
проекту виступає Новоайдарська
селищна рада. Коштами міжнародної технічної допомоги буде створено майданчик сучасного освітнього
простору, на якому буде встановлено дитячий майданчик з елементами дорожньої розмітки, закуплено
обладнання (велосипедами, самокати, автокари) та засоби захисту
для дітей. Вже прийшов перший
транш коштів. Майданчик буде використовуватись для проведення 9
навчально – пізнавальних занять
дошкільними та загальноосвітніми
навчальними закладами. Партнерами в проведенні занять будуть: сектор реагування патрульної поліції,
ювенальної превенції Новоайдарського РВНП, ЦСССДМ.
15 серпня 2019 року Новоайдарська районна громадська організація «Фенікс» розпочала реалізацію
проекту «Створення безпечного
простору для 200 учнів навчальних закладів шляхом облаштування шкільних автобусних зупинок в
смт. Новоайдар. Даний проект реалізується в межах Програми ООН
із відновлення та розбудови миру
за фінансової підтримки урядів
Данії, Швеції та Швейцарії. Термін
реалізації проєкту з 15 серпня по
14 грудня 2019 року. Вартість – 260
тис. 205 грн., в тому числі ПРООН – 208 тис. 205 грн. Партнер
проекту - Новоайдарська селищна
рада в частині монтажу шкільних
зупинок на вулицях селища та закупівлі й установки відповідних
дорожніх знаків перед зупинками.
Партнерами в проведенні занять
виступають ювенальна превенція
Новоайдарського відділу поліції,
відділ освіти Новоайдарської РДА,
КЗ «Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа –
інтернат I-III ступенів», навчальні
заклади селища.
Проект має на меті підвищення
комфорту та рівня безпеки школярів Новоайдарської громади
шляхом облаштування 6 шкільних
зупинок та проведення спільних
навчальних заходів учнів та поліції. Чекаємо на перший транш
коштів.
В рамках другого Компоненту
громадські організації виграли ще
3 гранти.

кодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну
втрату працездатності, карається штрафом від п'ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими
роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або
виправними роботами на строк до
одного року, або арештом на строк
до шести місяців, або обмеженням
волі на строк до двох років.
О. КІБА, прокурор
Новоайдарського відділу
Сєвєродонецької
місцевої прокуратури.
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продам
«Гаряча лінія»
19.09.2019 р. з 10:00 до 12:00 буде проводитися телефонна «Гаряча лінія» з начальником Новоайдарського районного відділу ГУ
ДСНС України у Луганській області підполковником служби цивільного захисту Туркіним Євгеном Петровичем.
За телефоном 9–20-59 ви зможете отримати відповіді на різні цікавлячі вас питання стосовно роботи Новоайдарського районного
відділу ГУ ДСНС України у Луганській області.
Новоайдарський районний відділ
Головного управління ДСНС України
у Луганській області.

Опалювальний сезон!
Обігрівайтесь безпечно!
Як показує досвід, найбільш дієвим способом уникнення трагедій є елементарне дотримання громадянами правил пожежної
безпеки. Для запобігання пожеж у житловому секторі слід чітко
виконувати рекомендації рятувальників.
Найчастіше загоряння у будинках відбуваються через перенакалювання печі, тріщини у кам’яній кладці, застосування для розпалювання горючих і легкозаймистих рідин, випадання з топки
жарин.
У сильні морози печі нерідко топлять тривалий час, в результаті
чого відбувається перегартовування окремих їх частин. Якщо підлога перед топкою дерев’яна, необхідно прибити до неї металевий
лист розміром 50x70 см. Не зберігайте на горищі поблизу комина
горючі матеріали. У жодному разі не залишайте розпалену піч без
догляду й не доручайте це дітям. Перед початком опалювального
сезону перевірте її, а за необхідності - прочистіть димар. Взагалі,
такі профілактичні огляди потрібно здійснювати не менше двох
разів на рік.
Чимало пожеж виникає і через несправність чи неправильну
експлуатацію електроприладів.
Щоб запобігти біді, варто пам’ятати:
- не використовуйте для обігріву приміщень несертифіковані та
саморобні нагрівальні прилади;
- при експлуатації серійних нагрівальних пристроїв прослідкуйте за тим, щоб вони були правильно встановлені, обмежте дітям
доступ до них;
- відстань від електричних опалювальних приладів до горючих
матеріалів і конструкцій має становити не менше 0,25 м;
- не залишайте без нагляду увімкнені в електромережу
нагрівальні прилади, телевізори, праски тощо;
- не перевантажуйте електричні мережі, не вмикайте одночасно
кілька побутових електроприладів великої потужності;
- не застосовуйте саморобних некаліброваних плавких вставок у
запобіжниках електричного струму.
Не забувайте, що лише дотримання правил пожежної безпеки
допоможе врятувати людські життя та матеріальні цінності від
зазіхань вогняної стихії!
Новоайдарський районний відділ
Головного управління ДСНС України
у Луганській області.

СРОЧНО ДОМ в пгт. Новоайдар. Ул. Коваленко, 4. Газ, вода,
огород 8 соток. Цена договорная.
095-008-46-17, 050-845-29-85.
ДОМ. 095-147-88-13. Вера.
ДОМ на берегу реки Айдар.
Все удобства. Рассмотрим любые варианты. 095-291-17-01,
050-31-27-955.
ДОМ в пгт. Новоайдар.
Газифицирован, хозпостройки.
099-08-028-68.
ДОМ с мебелью. Речка в огороде. 5000 у. е. Торг. 050-243-28-80.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в
центре. 099-05-48-179.
ВАЗ-2101. 050-82-49-362.
АВТОМОБИЛЬ
Chevrolet
Aveo 2007 г. в. 066-068-75-61.
КОРОВУ, 095-398-15-34.
СКУТЕР Viper Storm-150.
066-31-32-595.
ТЫКВУ. 066-84-244-36.
ПШЕНИЦУ, 3,50 грн./кг.
Спеваковка. 095-57-13-633.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,
066-31-32-595.
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куплю
ВОСК, МЁД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ОБМЕН ВОЩИНЫ,
050-704-33-18.
МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ, ЗАПЧАСТИ к ним. 099-403-15-66.

Куплю КОРОВ,
БЫКОВ, ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ.
095-512-38-39,
098-389-73-47

услуги
Бурим СКВАЖИНЫ. Диаметр 63-125. 095-678-06-28.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Установка. Ремонт. 066-718-79-40.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Обслуживание. 099-336-87-79.

Продажа.

Установка.

Ремонт.

аренда

ООО «Айдар-МилаМ» на долгосрочный период снимет
ОДНО-, ДВУХ- ИЛИ ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ИЛИ
ЖИЛОЙ ДОМ со всеми удобствами. 050-47-47-758. Елена
Григорьевна.

считать недействительным
ПРИПИСНЕ ПОСВІДЧЕННЯ на ім’я АФАНАСЬЄВА Артема
Юрійовича, 22.08.1989 р. н., вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ВАТУЛІНА Миколи
Андрійовича, 15.02.1982 р. н., вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ДЕМ’ЯНОВА Юрія
Володимировича, 29.09.1964 р. н., вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я КОЖЕМЯКІНА Максима
Ігоровича, 02.12.1980 р. н., вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я МАРЧЕНКА Євгена
Вікторовича, 13.07.1982 р. н., вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ЧЕРНИШОВА Олександра
Олександровича, 09.07.1962 р. н., вважати недійсним.
СЕРТИФІКАТИ на право на земельну частку (пай) серії ЛГ
№ 0156531 на ім’я АНАНЬЄВОЇ Наталії Миколаївни і
серії ЛГ № 0091875 на ім’я ЗІНЧЕНКА Леоніда Володимировича
вважати недійсними.
АТЕСТАТ про повну загальну середню освіту АН № 29599994, виданий 27.06.2006 р., і ДОДАТОК ДО АТЕСТАТА про повну загальну
середню освіту 12 АО № 243870 (реєсстровий № 2 від 27.06.2006 р.) на
ім’я ДІДОХИ Ілони Зіновіївни вважати недійсними.
АТЕСТАТ серії АН № 26995231 на ім’я ПОДГАЙЧЕНКО Оксани
Валеріївни вважати недійсним.

аренда

УГОЛЬ

Высокое качество.
Доставка
066-928-50-36
067-729-87-31

СНИМУ ЖИЛЬЁ в Новоайдаре. Оплату и порядок гарантирую.
066-670-84-08.

разное

В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОРОВСТВА в подразделениях
ПрАТ «Агротон» просим сообщать по телефонам 050-603-10-53,
095-190-42-25. Анонимность, денежное вознаграждение гарантируем.

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
диаметр 63-125
095-052-85-55
Изготовление,
перетяжка,
ремонт
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.

Стоимость подписки
на месяц - 30 грн.
Также каждую пятницу вы можете купить
свежий номер газеты в
редакции. Цена - 5 грн.
Оставайтесь с нами!
Мы
ценим
вашу
поддержку!

Выпускники Гречишкинской СШ 1970 года скорбят по поводу преждевременной смерти одноклассника ГРЕЧИШКИНА Василия
Митрофановича и выражают искренние соболезнования родным и
близким. Вечная память.
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Под таким интересным названием прошел флеш-моб, организованный сотрудниками Новоайдарского районного краеведческого музея ко
Дню Знаний.
Флеш-моб стал действительно отличным подарком всем нынешним,
бывшим и будущим ученикам. Дети, их родители, бабушки и деУтверждает жительница поселка Новоайдар Анна Зорина. И в этом легко убедиться.
душки
с удовольствием погрузились в атмосферу давнего школьного
Дело в том, что и двор, и дом любительницы прекрасного просто утопают в цветах и скодетства,
посидели за старинной партой, почитали книги многолетней
рее похожи на оранжерею или ботанический сад, нежели на обычный среднестатистический
давности,
попрыгали в «классики». Это было и увлекательно, и познадвор обычного частного дома.
вательно. Так что положительных эмоций – не счесть! Спасибо за такой
«В мире цветов так тепло и буйными красками и долгим привычных нам тюльпанов, ге- креативный и неординарный музейный урок!
оргин, астр, роз, гладиолусов у
прохладно, Целый букет арома- цветением.
Я очень люблю цветы, и очень нее непременно найдется чтотов и звуков… Каждый цветок
– он по-своему нарядный… В хочу поделиться этой любовью с то необычное. Например, как
форме изысканных празднич- окружающими. Мне нравится отвести взгляд от пестрой розы
окружать себя красотой и радо- или яркого гиппеаструма? Отных кубков.
носится к ним хозяюшка с треВ мире цветов я желала б ос- вать окружающих.
Цветоводство – это как меди- петом и любовью, разговаривататься, стать героиней рассказов
и сказок. Чтоб красотой каждый тация для меня, которая улуч- ет с ними, «ругает», если вдруг
день любоваться, слиться с гар- шает мое настроение. Это увле- болеют. И все они отвечают ей
монией света и красок». Эти чение дает мне покой и делает взаимностью – буйством красок,
слова Ларисы Куральской как мой день полезным. Каждый изумрудной зеленью листьев.
нельзя кстати подходят к цветоч- денья любуюсь своим цветущим Как не влюбиться в эту красоту?
садом, невероятными цветаКак признается сама цвеной истории нашей героини.
«Цветы окружали меня с дет- ми. Конечно, они требуют ухо- товод, не всегда получается с
ства, - рассказывает Анна. – Дело да. Каждому растению нужен первого раза завести желаемый
в том, что сколько я себя помню, свой индивидуальный подход. цветок. Например, пока самый
моя мама всегда занималась цве- Учитываю все факторы: сосед- сложный в уходе - антуриум товодством, садоводством. Ко- ство, кто любит солнце, а кто это один из самых эффектных
нечно, это очень красиво. Но в – тень, кто влагу, а кто – более домашних цветов, имеющих
тот момент я не воспринимала сухую почву, кому какие удобре- в народе название «мужское
счастье». Но у Анны он приэто всерьез. Да, маме помогала, ния нужны.
Поначалу моя семья относи- жился стопроцентно! «Недавно не более. А уж о своем цветнике и подавно не мечтала. Но лась к моему увлечению скеп- но пробовала завести водяную
Молоді артисти з Києва вуличним майданчиком для показу вивсе изменилось в один момент. тически. Но сейчас мы уже не калу, - говорит Аня. – С трудом
стави
«Сказ про Володимира та його спадок» обрали Щастя, Нопредставляем,
чтобы
что-то
достала. Сначала все было норМы поменяли место жительства,
воайдар
та Старобільськ. Історію вибору князя не тільки христипереехали сначала в Старобель- выглядело иначе. Все таки цветы мально, но зиму она не переянства,
а
й нового вектору розвитку країни донести актори мовою
ск, а потом я вышла замуж и пе- завораживают и не оставля- несла. Но своих попыток я не
пластики,
академічного співу, артистичної еквілібристики.
реехала в Новоайдар. Вот когда у ют равнодушными даже самых оставлю, буду пробовать снова
больших
скептиков.
Знаете,
завести этот цветок. Он очень
меня появилась своя семья, я поняла, что хочу создавать красоту даже мой муж не остается в сто- редкий, красивый, я уверена,
и уют своими руками. А одним роне. Он – отличный сварщик, что в следующий раз у меня все
из показателей этого являются поэтому всевозможные арочки, получится».
За время своего увлечения
цветы. Вот так мамина цветоч- декорации как для садовых, так
и для комнатных цветов, о ко- Анна настолько «выросла» в
ная болезнь передалась мне.
Сейчас я с большим удоволь- торых я только могу мечтать, он плане цветоводства, что теперь
не она у мамы спрашивает совествием занимаюсь выращива- создает по моим эскизам».
Цветоводство - это постоян- та, а наоборот – мама у нее.
нием цветов. Как здорово, когда
У цветовода Ани много пласажаешь маленькое семечко, а ный круглогодичный труд. Сейпотом видишь, как вырастает час коллекция садовых и комнат- нов на будущее, много мечтапрекрасное растение и радует ных цветов Анны насчитывает ний, связанных с цветочным
тебя своей красотой. Заряд хо- (только представьте себе!) бо- увлечением. Искренне желаем
рошего настроения я черпаю в лее 100 сортов! И о каждом у ей, чтобы все они постепенно
работе по уходу за зелеными пи- Ани просто энциклопедические воплотились в жизнь, и красоты
знания! А еще она постоянно вокруг нас становилось все
томцами.
Цветы, наверно, самые неж- работает над увеличением сво- больше!
ные и открытые создания в мире ей цветочной семьи, пробует
М. ТИХОНОВА.
- за небольшой уход они платят заводить новые сорта. Среди
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