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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«СЛУГА НАРОДУ»

1. Коробка Олена Олександрівна, 
заступник голови Новоайдарської 
РДА.

2. Селіхов Олександр Вікто-
рович, начальник відділу освіти 
Новоайдарської РДА.

3. Антипова Алла Анатоліївна, 
начальник відділу культури 
Новоайдарської РДА.

4. Перова Валентина Іванівна, 
начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА.

5. Поклонський Роман Мико-
лайович, учитель Олексіївської 
школи-гімназії.

6. Перов Олександр Вікто-
рович, заступник голови 
Новоайдарської районної ради.

7. Бурим Микола Іванович, 
керуючий відділенням ПРАТ 
«Агротон» в Новоайдарському 
районі

8. Гречишкін Дмитро Ана-
толійович, генеральний ди-
ректор КНП «Новоайдарська 
багатопрофільна лікарня». 

9. Новикова Тетяна Володи-
мирівна, голова Новоайдарської РДА.

10. Духан Артем Миколайович, 
заступник голови Новоайдарської 
селищної ради. 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – 

ЗА ЖИТТЯ»
1. Дідоха Зіновій Георгійович,    

директор СГПП «Фантазія». 
2. Нескоромний Сергій Мико- 

лайович, фізична особа-підприємець 
(Троїцький район). 

3. Зінченко Катерина Андрі- 
ївна, фізична особа-підприємець                       
(м. Сватове). 

4. Вовк Юрій Валентинович, 
лікар-інтерн (м. Київ). 

5. Вєрєтєнніков Сергій Микола-
йович, фізична особа-підприємець.

6. Тищенко Наталія Олександ-
рівна, завідуюча ДНЗ «Білосніжка». 

7. Подройко Світлана Іванівна, 
техпрацівник Олексіївської школи-
гімназії.

8. Жегуліна Тетяна Михайлівна, 
директор Новоайдарського РКПТІ. 

9. Зражаєва Тетяна Василівна, 
вчитель ОНЗ «Новоайдарська школа-
гімназія». 

10. Зражаєв Сергій Семенович, 
вчитель ОНЗ «Новоайдарська школа-
гімназія».

11. Ліннік Галина Іванівна, голова 
Співаківської сільської ради. 

12. Бурцев Володимир Олексі-
йович, завідуючий хірургічним 
відділенням КНП «Новоайдарська 
багатопрофільна лікарня».

13. Антонова Юлія Вікторівна, 
фізична особа-підприємець. 

14. Звєрєв Герман Германович,         
слухач Української військово-
медичної академії (м. Київ).

15. Кононова Ангеліна Аль-
бертівна, лікар-інтерн (м. Золоте).

Політична партія «НАШ КРАЙ» 
 1. Подольский Володимир Воло- 

димирович, головний спеціаліст – 
юрист консультант виконавчого апа-
рату Новоайдарської районної ради. 

2. Свирида Лілія Василівна,         
головний спеціаліст Новоайдарської     
РДА. 

3. Меркуленко-Мосяж Яна Ана-                                                                 
толіївна, диспетчер ПрАТ                                    
«Агротон». 

4. Курячий Олексій Іванович, 
керівник ФГ «Піщане». 

5. Кошман Андрій Вікторович, 
заступник начальника Новоайдарсь-
кого РВ ДВС.

6. Калмиков Сергій Олексан-
дрович, голова Новоайдарсько-
го підрозділу «Асоціації ветеранів 
війни, учасників бойових дій 
та волонтерів АТО Луганської                                
області». 

7. Кравцов Борис Олександрович, 
пенсіонер.

8. Помазан Михайло Олек-
сандрович, головний рай-
онний соціальний інспектор 
Новоайдарської РДА.

9. Воронкіна Валентина Ми-                                        
колаївна, головний спеціаліст 
Новоайдарської РДА. 

10. Літовченко Ніна Вік-
торівна, ФОП «Літовченко»   
(с. Станиця Луганська).

11. Сабєльнікова Світлана 
Василівна, вчитель НВК 
Муратівська ЗОШ.

12. Черепахін Сергій Івано-
вич, начальник відділу Станично-
Луганського бюро правової допомо-
ги» Міловського місцевого центру              
з надання БВПД.

13. Ткаченко Сергій Вікторо-
вич, майстер виробничого навчання 
Щастинського професійного ліцею        
автотранспорту.

Всього 38 осіб.

ВРАХОВУЮЧИ, ЩО ДЕКІЛЬКА 
КАНДИДАТІВ ОБРАНІ ОДНОЧАС-
НО В СЕЛИЩНУ ТА РАЙОННУ 
РАДИ, В ОСТАТОЧНИХ СПИСКАХ   
ВІДБУДУТЬСЯ ЗМІНИ, ПРО ЯКІ 
ГАЗЕТА ПОІНФОРМУЄ ЧИТАЧІВ. 
ОРІЄНТОВНО ОСТАТОЧНІ СПИСКИ 
ДЕПУТАТІВ БУДУТЬ ОПРИЛЮДНЕНІ 
ПІСЛЯ 23 ЛИСТОПАДА.

cvk.gov.ua

Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что началась подпис-
ная кампания на 2021 год. Стоимость годовой подписки составляет 360 гривень,                       
полугодовой подписки – 200 гривень, подписки на месяц – 40 гривень.

И, конечно же, приятная новость: для «годовых» подписчиков на «ВН» 
сохраняются льготы – вы можете БЕСПЛАТНО подать в газету одно                                                                   
объявление, поздравление и т. д. в течение 2021 года.

Оформить подписку можно в редакции или в отделении «Укрпочты».
Для пенсионеров - рассрочка на годовую подписку на два месяца.

Внимание, розыгрыш! Для тех наших подписчиков, КТО ОФОРМИТ 
В РЕДАКЦИИ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ ДО 15 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, МЫ                                                     
ПРОВЕДЕМ РОЗЫГРЫШ подарков и сувениров!

Сделайте подарок своим близким!

   Шановні земляки!
Минуло сім років з того часу, як на Майдан 

Незалежності вийшла українська молодь, щоб вис-
ловити незгоду з відмовою колишньої влади від шля-
ху до спільноти країн з розвинутою демократією. 
В усьому світі ці події стали відомі як Євромайдан                                  
та Революція Гідності. 

А ще в ці дні листопада 2004 року розпочалася По-
маранчева революція, коли український народ ска-
зав рішуче «ні» несправедливості, обману, зухвалій 
поведінці можновладців та корупції.  Все це докорінно 
змінило хід історії нашої країни. Українці спромоглися 
відстояти своє прагнення та бажання жити в самостійній 
демократичній правовій державі. Де інтереси та права 
людини – найвища цінність. 

Адже у своїй боротьбі за гідність та свободу ми, 
українці, вже заплатили дуже велику ціну. Тисячі наших 
співвітчизників віддали за це свої життя. В народній 
пам’яті назавжди будуть викарбувані їх героїчні імена!  

У скрутні часи нашої історії в українцях прояв-
ляються притаманні їм риси – підтримка один од-
ного, небайдужість, згуртованість, щире прагнення                  
допомагати.  

Упевнений, разом ми обов’язково подолаємо усі 
труднощі та перешкоди на шляху побудови незалежної 
демократичної сучасної країни, де народ сам вирішує 
свою долю, своє сьогодення та майбуття! Слава Україні!
Голова Луганської ОДА –

керівник обласної ВЦА                  Сергій ГАЙДАЙ.
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Трохи цифр
Луганщина – найбільш віддалений 

від столиці регіон – і до війни була «вед-
межим кутом» з точки зору логістики. 
Втім, через область йшли дві залізничні 
гілки, які здатні були забезпечити потреби 
місцевих промисловців та аграріїв. Після 
окупації півдня Луганщини, гілка, що за-
раз відома за назвою кінцевих станцій 
– «Кіндрашівська Нова-Лантратівка» 
– стала тупиковою, адже з’єднував її 
з мережею залізничних доріг України 
лише перешийок у Луганську. З одно-
го боку – Росія, з іншого – окупанти: 
значна територія області, яка включає 
дев’ять аграрних районів, залишилась без 
повноцінного пасажирського сполучен-
ня і, що найголовніше, зазнала болючого 
економічного удару.

У 2013-у зі станцій, розташова-
них на цьому маршруті, вiдправилося               
347,4 тис. тон зерна. Нині цих масштабів 
немає і близько, бо для перевезення вро-
жаю фермери змушені використовувати 
автомобільні дороги. Аграрії, з якими 
ми спілкувалися, відсутність нормально-
го залізничного сполучення називають 
для себе проблемою номер один. Що 
цілком зрозуміло. У 2019 році фахівці 
Національного інституту стратегічних 
досліджень (НІСД) підрахували, що че-
рез ізоляцію гілки «Кіндрашівська Нова-
Лантратівка» витрати місцевих фермерiв 
за 2014-18 рр. зросли на 4,4 млрд грн, а 
сукупнi втрати на збутi врожаю склали 3,2 
млрд грн. Якщо до цього додати пробле-
ми з постачанням вугілля на Щастинську 
ТЕС та руйнацію доріг, то загальні втрати 
економіки Луганщини стануть приблизно 
зрозумілими. За оцінками того ж НІСД – 
це 99 млн євро на рік.

Без інвестора не вийде

Незважаючи на такі промовисті 
суми, предметно займатися питанням 
будівництва нової змички між тупиковою 
гілкою «Кіндрашівська Нова-Лантратівка» 
та функціонуючою – «Попасна-Купянськ» 
– почали лише трохи більше року тому.

Певний рух довкола теми, звичайно, 
вівся й раніше. У березні 2016-го Лу-
ганська облдержадміністрація, яку тоді 
очолював Георгій Тука, навіть заключила 

відповідний меморандум про співпрацю 
з «Укрзалізницею». Мова йшла про 
будівництво гілки Сватове-Білокуракине 
довжиною 45 км і вартістю 433 млн грн. 
Три місяці потому вже інший губерна-
тор – Юрій Гарбуз – провів зустріч у 
Міністерстві інфраструктури, де, на-
чебто, закріпив домовленості. Але на 
більш солідний рівень вся ця історія тоді             
так і не вийшла.

Чому – теж не секрет. Менеджмент 
«Укрзалізниці» неодноразово заявляв, 
що будівництво гілки лише коштом 
підприємства, на відміну від подальшої 
експлуатації, буде для нього нерента-
бельним. У держави, а, тим більше, – у 
області грошей на проєкт також не зна-
ходилось. Отже, потрібен був інвестор. 
Пізніше будівництво залізничної гілки 
на Луганщині включили у план дій по 
реалізації Національної транспортної 
стратегії до 2030 року, вказавши у 
джерелах фінансування, окрім держ-
бюджету, розпливчате формулювання 
«інші». З таким підходом до справи не-
дивно, що інвестори не вишукувалися 
у чергу, щоб будувати з нуля складний 
інфраструктурний об’єкт.

Все докорінно змінилося наприкінці 
2019 року. Очоливши Луганщину, ново-
призначений губернатор Сергій Гайдай 
не лише не відкинув ідею будівництва 
гілки, але й назвав його в числі 
стратегічних завдань обласної влади                                                         
на найближчі кілька років.

Переговори тривають

Власне, саме завдяки домовленості 
Сергія Гайдая та USAID побачило світ ви-
щезазначене дослідження НІСД. Вперше 
широкий загал дізнався, які втрати несе 
економіка Луганщини через відсутність 
залізничного сполучення в аграрних ра-                                                            
йонах та який ефект у грошовому 
вираженні принесе будівництво «змич-
ки». А після презентації представ-
ники USAID підтвердили, що готові 
профінансувати проектно-кошторисну                                                     
документацію проєкту.

– Його реалізація матиме не тільки 
економічний ефект, а й великий соціальний 
та політичний вплив на розвиток ситуації 
в області, – наголосив тоді очільник 
Луганської облдержадміністрації. – 

Будівництво дасть можливість створити 
нові робочі місця та розширити перспек-
тиви для бізнес-середовища регіону. В 
енергетичному секторі наявність нової 
залізниці дозволить модернізувати ТЕС 
у місті Щастя та стабілізувати роботу 
вугільнодобувних підприємств. Крім того, 
це на 10 % зменшить логістичні витрати 
товаровиробників, збільшить на 3,5 млн 
тонн на рік обсягів вантажоперевезень та 
на 2,5 млн осіб – пасажирські перевезення. 
Одночасно значно зменшиться руйнування                                                                   
автошляхів Луганщини.

Наразі мова йде про те, що об’єднувати 
будуть станції Рубіжне й Старобільськ, а 
не Сватове та Білокуракине, як планува-
лося раніше. Цей напрямок трохи довший, 
але перспективніший у економічному 
плані, адже інший інвестиційний проєкт 
вартістю 30 млн доларів передбачає 
створення у Старобільську сучасного                
агрохабу.

Орієнтовна ж вартість будівництва 
гілки – 100 млн євро. Впродовж остан-
нього року мало не щотижня Сергій Гай-
дай звітує про те, як просуваються пере-
говори з пошуку інвестора, який готовий 
буде вкластися у будівництво. У лютому 
про такі наміри заявляли французи, але 
пандемія коронавірусу внесла коректи-
ви у домовленість, якої досягли голова 
ЛОДА та посол Франції Етьєн де Понсен,                
і переговори «застрягли».

Натомість у жовтні очільник Лу-
ганщини повідомив, що будівництвом 
залізничної колії може зайнятися                                        
китайська компанія:

– Я знайшов китайську компанію і 
дав її реквізити міністру інфраструктури. 
Владислав Криклій підтвердив, що 
це, якщо не найпотужніша компанія з 
будівництва залізничних колій в Китаї, 
то одна з кращих. І попередньо ми маємо 
від них певну інформацію, вони готові 
інвестувати, будувати, і відсоток для нас 
дуже позитивний – всього 2 % річних. Це 
повністю нас влаштовує, –  підкреслив                               
Сергій Гайдай.

Надія є
За інформацією «Луганщини.ua», 

наразі зацікавленість в будівництві 
інфраструктурного об’єкту висказує та-
кож одна з американських компаній. Хто 
за підсумком будуватиме «змичку» – пока-
же час. Зараз тривають вже суто бізнесові 
перипетії, результат яких буде залежати 
від того, які умови запропонує та чи інша 
сторона.

Варто також розуміти, що навіть коли 
переговори будуть закінчені, а договір 
підписаний, колія не з’явиться моменталь-
но – це справа 2-3 років. Але стратегічно 
для Луганщини важливо те, що Сергію 
Гайдаю вдалося успішно лобіювати 
цю тему та вивести її за рамки суто 
регіональних інтересів.

– Будівництвом займається облас-
на адміністрація, але нашу ініціативу 
підтримує Президент, він розуміє, 
наскільки це важливо. Підключений до 
цього і секретар РНБО Данилов, – зазначає 
голова облдержадміністрації.

Нещодавно робочу групу з проєкту 
будівництва колії Рубіжне-Старобільськ 
створено при Кабінеті Міністрів України. 
І ось – заява віцепрем’єра:

– Наша кінцева мета – це повернення 
Донеччини, Луганщини та Криму, роз-
виток цих регіонів. Тому ми починаємо 
будівництво інфраструктурних об'єктів 
вздовж лінії дотику, у тому числі і дороги, 
і тому числі й залізницю. Зараз, до речі, 
на Луганщині ми вже на порядку денному 
маємо проєкт про нову колію, – повідомив 
Олексій Резніков.

Багатокілометрова залізнична колія 
вартістю 100 млн євро – це, звичайно, не 
міст у Станиці, не КПВВ у Щасті і навіть 
не капітально відновлені 160 км автодоріг. 
Втім, перераховані об'єкти так само ро-
ками «забовтували» на численних кру-
глих столах, а сьогодні вони вже здані в 
експлуатацію.

Тож, надія є!?
Г. СИМОНОВА.

Днями Віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасо-
во окупованих територій Олексій Резніков під час спільного з Президентом 
відеозвернення анонсував проєкт із будівництва нової залізничної колії в 
Луганській області. Власне, для жителів нашого регіону це вже давно не новина. 
Важливо тут те, що наміри побудувати гілку чи не вперше публічно прозвучали 
із вуст впливового посадовця в контексті економічного розвитку Донбасу та по-
вернення окупованих територій. З цього приводу ми рішили пригадати історію                                            
та причини виникнення проєкту.

Понад 250 волонтерів зі Львівщини, 
військовослужбовців та громадських 
активістів з Луганщини взяли участь у 
створенні «Львівського гаю» поблизу 
селища Осколонівка, яке постраждало 
внаслідок масштабних пожеж.

В рамках акції «Схід і захід разом!» 
на трьох гектарах висаджено більше               
10 тисяч саджанців дерев хвойних порід.

«Ці саджанці сосни вирощено на 
Львівщині у суперсучасному розпліднику 

у спосіб висадки із закритою корене-
вою системою. Тож деревця мають до-
бре вкорінитися на Луганщині!» – за-
значив голова Львівської обласної ради           
Олександр Ганущин.

Це перша масштабна громадська 
ініціатива, з якої розпочалося відновлення 
лісів у Луганській області. Наступ-
ного тижня мають надійти саджанці                           
з Тернопільщини та Одещини.

loga.gov.ua

Від дружньої Львівщини 600 примірників 
книги «Справа Василя Стуса» передано для 
шкіл та бібліотек Луганщини. Книги «Спра-
ва Василя Стуса» отримають 293 бібліотеки 
та 297 навчальних закладів Луганщини. 
До Сєвєродонецька партію книг привіз го-
лова Львівської обласної ради Олександр             
Ганущин.

«У нас було бажання, щоб видан-
ня з’явилося в усіх бібліотеках і школах 
Львівщини та Луганщини. Вже протя-
гом тривалого часу ці дві області плідно 
співпрацюють. Разом ми реалізували близь-
ко 100 ініціатив», – заявив він та повідомив, 
що перші 600 екземплярів було відправлено 
саме в нашу область.

Рішення стосовно закупівлі книги Вах-
танга Кіпіані «Справа Василя Стуса» для 
бібліотек двох областей підтримано ще 
місяць тому на президії Львівської обласної 
ради. А вже 12 листопада внесення змін до 
обласного бюджету Львівської області ухва-
лили на засіданні постійної комісії з питань 
культури, історико-культурної спадщини,  

туризму, духовного відродження та ЗМІ.
Від редакції. Нагадаємо, книга «Справа 

Василя Стуса» вийшла у видавництві Vivat 
у 2019 році. Книга містить документи з 
архіву колишнього КДБ УРСР про резо-
нансну справу поета Василя Стуса, пока-
зи свідків, листи поета з тюрми, спогади                          
його рідних та друзів.

19 жовтня Дарницький районний суд 
міста Києва заборонив видавництву Vivat 
розповсюджувати надрукований тираж 
книжки «Справа Василя Стуса». Заборона 
стосується також і автора книги Вахтан-
га Кіпіані. Відповідно до рішення суду, ні він, 
ні видавництво не можуть розповсюджува-
ти і надалі тиражувати книгу, допоки в її 
тексті не буде усунуто «порушення особи-
стого немайнового права Віктора Медвед-
чука». Рішення суду ще не набуло законної 
сили, тому поширювати книгу «Справа Ва-
силя Стуса» зараз можна. За годину після 
оголошення рішення усі доступні для про-
дажу примірники книги розкупили. До друку 
одразу почали готувати ще один тираж.
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– Є випадки, коли жителі 
окремих населених пунктів 
області скаржаться на те, що 
з їхнього села вже давно не хо-
дить рейсовий автобус навіть 
до райцентру. Діставатися 
потрібно у приватному            
порядку. Чому так?

- Справа в тому, що визначен-
ня автомобільних перевізників 
на приміських і міжміських 
внутрішньообласних автобус-
них маршрутах загального ко-
ристування здійснюються ви-
ключно на конкурсній основі. 
І досить часто ми стикаємося з 
проблемою, коли пропозицій на 
обслуговування того чи іншого 
маршруту від перевізників-
претендентів не надходить. 
Головними чинниками цього 
є економічні питання. Тобто є 
маршрути, досить затребувані 
серед населення, однак 
пасажирські перевізники не ви-
являють інтересу до їх обслу-
говування у зв’язку з низькою 
рентабельністю перевезень. 

– А якщо такого маршруту 
не передбачено взагалі?

- В умовах проведен-
ня децентралізації вла-
ди в Україні громада може 
самостійно впливати на на-
прямки розвитку транспортно-                           
логістичної інфраструктури. 

Відповідно до Закону 
України «Про автомобільний 
транспорт» обласні державні 
адміністрації формують у 
приміському та міжміському 
сполученні мережу автобусних 
маршрутів загального користу-
вання, що не виходять за межі 
території області.

Шляхом взаємодії місцевих 
органів виконавчої влади та 
органів місцевого самовря-
дування реалізуються повно-
важення в сфері організації         
пасажирських перевезень.

Тобто, шляхом опрацюван-
ня звернень громадян, органів 
місцевого самоврядуван-
ня відбувається оптимізація 
маршрутної мережі. Це 
стосується як приміських, 
так і міжміських автобусних 
маршрутів.

– Скільки пасажирсь-
ких маршрутів входить 
до маршрутної мережі                      
Луганщини?

- Маршрутна мережа облас-                                                 
ті налічує 174 приміських та 
132 міжміських (внутрішньо-
бласних) автобусних маршрутів 
загального користування.

– Попри це, незадоволеність 
мешканців, особливо 
віддалених сіл, існує. Які ще 
проблеми ви б назвали ос-
новними в транспортній              
галузі області?

- Протягом останніх декіль-
кох років найбільш актуаль-
ною проблемою в транспортній 
сфері залишається перевезен-
ня пільгових категорій грома-
дян, право яких на безоплат-
ний проїзд у громадському 
транспорті гарантується дер-
жавою, закріплюється на за-                                                      
конодавчому рівні і є                                  
безумовним. 

Якщо раніше питання 
компенсації витрат перевізників 
за перевезення таких пасажирів 

вирішувалось шляхом надход-
ження з державного бюджету 
грошової допомоги місцевим 
бюджетам – субвенції – та 
дотацій з місцевих бюджетів, 
то тепер, відповідно до Бюд-
жетного кодексу України, 
компенсаційні виплати за 
пільговий проїзд окремих 
категорій громадян віднесено 
тільки до видатків місцевих 
бюджетів – додаткове наванта-
ження на місцеві       бюджети.

Протягом останніх років 
спостерігається стійка тенден-
ція до ухиляння місцевих 
органів виконавчої влади та 
органів місцевого самовря-
дування від виконання влас-
них повноважень, а саме 
здійснення компенсації витрат 
перевізників за пільгові пере-
везення окремих категорій гро-
мадян транспортом загального                                             
користування. 

Відшкодуванню підлягає 
вартість проїзду окремих 
категорій громадян, які є меш-
канцями району, міста або 
ОТГ та перебувають на обліку 
в органах соціального захи-
сту населення відповідної 
адміністративної одиниці, 
що підтверджується даними 
Єдиного державного автома-
тизованого реєстру осіб, які 
мають право на пільги, Єдиної 
інформаційної бази даних 
про внутрішньо переміщених 
осіб, Автоматизованої системи                                                            
обробки пенсійної документації.

Перевізники офіційно зверта-
ються до райдержадміністрацій, 
районних, селищних, міських 
рад з клопотаннями про укла-
дення відповідних договорів, за 
якими вони щомісяця надавали 
б інформацію про кількість пе-
ревезених пільговиків, а місцева 
влада компенсувала б такі 
перевезення з місцевого бюд-
жету. Однак укладення таких 
договорів у нас відбувається 
дуже повільно. В деяких райо-
нах робота йде, але досить мля-
во, а в окремих районах взагалі 
органи місцевого самовряду-
вання відмовляються укладати 
такі угоди.

– Це відбувається через 
відсутність коштів в бюдже-
тах чи є інші причини?

- Скажімо так, брак коштів 
на ті чи інші потреби існує 
сьогодні у будь-якої громади,       
і не лише в нашій області. 

Для задоволення попиту на-

селення у пасажирських пере-
везеннях райдержадміністрації, 
об’єднані територіальні грома-
ди, виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад мають 
законні підстави для ство-
рення власних конкурсних        
комітетів.

Іноді – свідомо, іноді – з об’-                                                                            
єктивних причин рай-
держадміністрації, об’єднані 
територіальні громади не 
організовують власні  конкурсні 
комітети. 

Такі комітети створено у 
Новопсковській, Сватівській, 
Марківській та Троїцькій, 
райдержадміністраціях, у містах 
Сватовому, Старобільську,  Сєвє-                                                                  
родонецьку, Лисичаську та 
Рубіжному.

– Стан доріг впливає на ба-
жання перевізників обслугову-
вати ті чи інші маршрути?

- Звичайно, але ця пробле-
ма стає дедалі менш актуаль-
ною, адже дороги у нас наразі 
активно відновлюються. Але, 
погоджуся, до деяких сіл дуже 
проблематично добиратися, і 
перевізники не бажають їхати 
туди, псувати свої транспортні 
засоби.

Я хочу з цього приводу 
звернутися як до потенційних 
перевізників, так і до органів 
місцевого самоврядування. Чо-
мусь, коли ми говоримо про 
віддалені села, до яких дороги 
погані чи нерентабельно їздити, 
вкрай рідко хто розглядає 
можливість організації не що-
денних рейсів, а рейсів, які б 
відбувалися раз чи два на тиж-
день. Я скажу, що така практика 
у нас в області наразі є. Особли-
во у населених пунктах на лінії 
розмежування. Часто є активна 
людина-ініціатор, яка збирає 
побажання: кому, куди, як часто 
потрібно їздити. 

Потім за зібраними 
відомостями проводиться 
визначення  пасажирського 
перевізника для нерегулярних 
перевезень по визначених днях 
у визначений час.

Всебічне впровадження такої 
практики в області могло б зня-
ти і  соціальне напруження серед 
населення, і вирішити багато 
проблем у сфері пасажирських 
перевезень на автомобільному 
транспорті. Ми просто звикли, 
що можемо поїхати будь-куди 
у будь-який час. Але це світова 
практика, і у розвинутих країнах 

Західної Європи в тому числі. 
Тому у мене є така пропозиція 
до всіх учасників – розглядати і 
такі варіанти.

– Парк пасажирських пере-
везень в області представле-
ний переважно автобусами 
та маршрутками. А чи є на 
сьогодні перспективні плани 
щодо розвитку електротран-
спорту в області?

- Що стосується перспек-
тив електротранспорту, то 
наразі можна вести мову лише 
про електротранспорт, який 
реально працює. Тобто, про 
тролейбусні перевезення у двох 
містах області – Лисичанську та 
Сєвєродонецьку.

Слід зазначити, що Планом 
заходів на 2021-2023 роки з 
реалізації  Стратегії розвитку 
Луганської області на період 
2021-2027 років передбачено 
створення зарядних станцій для 
електромобілів у Луганській 
області.

Плани, звичайно є, але 
потрібно розуміти, що вони не 
на найближчу перспективу.

– Мешканці області, 
яким час від часу потрібно 
здійснювати поїздки до 
столиці, мають скарги на 
незручний час автобусних 
маршрутів до Слов’янська, 
вони не встигають на по-
тяг Інтерсіті сполученням 
«Слов’янськ-Київ». Це найко-
ротший варіант поїздки до 
Києва, але зовсім не зручний. 
Чи можливо організувати 
зручні за регламентом прямі 
маршрути з Сєвєродонецька  
до Слов’янська?

- По-перше, є чітке розме-
жування повноважень, і «Сєвє-
родонецьк – Слов’янськ» – це 
вже міжобласний маршрут, 
організацію якого проводить 
Міністерство інфраструктури. 
По-друге, якщо це буде регуляр-
ний маршрут, він все одно не 
може передбачати поїздку без 
зупинок аж до Слов’янського 
вокзалу. Є технічні норми, 
норми охорони праці, ви-
мога щодо обов’язкового                                      
заїзду на автостанції тощо.  

– А що можете розповісти 
про автобуси, що обслуго-
вують маршрут з КПВВ 
«Станиця Луганська» до 
Сєвєродонецька?

- Мережею внутрішньооблас-
них автобусних маршрутів за-                     
гального користування перед-

бачено 53 регулярних маршрута 
до КПВВ «Станиця Лугансь-
ка», право на обслуговуван-
ня яких перевізники отрима-
ли в результатів конкурсів. 
Разом з тим, на цих марш-
рутах самовільно працюють 
перевізники, які не прохо-
дили конкурсів і договорів з 
організатором перевезень не 
укладали. Вони маскуються 
іноді під нерегулярні переве-
зення, іноді – під перевезення 
в режимі таксі, однак договорів 
з організаторами на обслуго-
вування внутрішньообласних 
маршрутів ці перевізники не 
мають. Дійсно, вони пропону-
ють значно якісніший сервіс: 
відправлення не за графіком, 
а за загрузкою, рухаються без 
заїзду на автостанції, тобто 
менше часу в дорозі. Проте 
плату за проїзд вони не опо-
датковують, квитки пасажирам 
не видають, страховку життя і 
здоров’я не оформляють. Мова 
йде не про поодинокі випад-
ки. Вони стали настільки по-
тужними, що витіснили регу-
лярних перевізників, на долю 
яких залишилися пільговики. 
Це призвело до відмови ре-
гулярних перевізників від 
обслуговування маршрутів. 
Відповідно до законодавства 
облдержадміністрація контро-
люючих і наглядових функцій 
не має. Для цього у нас є та-
кий орган державного кон-
тролю, як Укртрансбезпека. 
Навіть Нацполіція тут не має 
відповідних повноважень. Ро-
бота ведеться, але вона є вкрай 
неефективною, адже нелегальні 
перевезення продовжують існу-
вати. На жаль, таке явище є, і 
не тільки в напрямку Станиці 
Луганської. З відкриттям КПВВ 
у Щасті і Золотому, мабуть, і на 
тих напрямках активізуються 
нелегальні перевізники. 

– Як розповідають пере-
візники Луганщини, була така 
практика, коли у навантажен-
ня до вигідного перевізнику 
«грошового» маршруту на-
давали якийсь нецікавий у 
частині заробітку маршрут, 
і в цілому прибутки від од-
ного маршруту перекривали 
збитки від іншого. Чи є така    
практика зараз?

 - Це називається «формуван-
ня об’єктів конкурсу», тому що 
об’єктом конкурсу може бути як 
один, так і декілька маршрутів. І 
дійсно, щоб не залишати окремі 
регіони області без транспортно-
го сполучення, об’єкти конкур-
су компонувалися таким чином, 
щоб до прибуткових, рента-
бельних маршрутів додавалися 
маршрути більш соціального 
напрямку. Сьогодні теж така 
практика існує. Не завжди це 
вдається, але організатор мак-
симально намагається саме 
так скомпонувати об’єкти                            
конкурсів.

Наразі триває процес імп-
лементації європейських стан-                                                         
дартів, і подібні процеси стануть 
не лише прийнятною практи-
кою, але й будуть прописані 
нормативно.

Луганщина.ua

 
Чи можливо організувати вдале сполучення сільських населених пунктів, що треба, щоб мешканці Луганщини мали можливість комфортно пересуватися 

територією області, які логістичні проблеми існують сьогодні в сфері пасажирських перевезень – про це та інше в інтерв’ю з Мариною Хозіною, начальником 
відділу промисловості, в. о. начальника Управління промисловості, транспорту та зв’язку Луганської облдержадміністрації.
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Грамоти районної державної адміністрації та           
районної ради отримали:

БАТУРА Андрій Володимирович, тракторист-         
машиніст СПП «Фантазія»;

БОНДАР Віктор Васильович, тракторист СТОВ 
«Скай»;

БОНДАР Микола Никифорович, головний агроном 
СТОВ «Скай»;

ГОЛІНЧЕНКО Надія Олексіївна, оператор 
свинарських комплексів і механізованих ферм                                        
ТОВ «Сфера»;

ГОНЦОВ Сергій Леонідович, інженер з експлуата-
ції машинно-тракторного парку Центрального регіону 
ПрАТ СВФ «Агротон»;

ГРЕЧИШКІН Андрій Вікторович, комбайнер ТОВ 
«Колосок»;

ГУБАНОВ Дмитро Олександрович, агро-
ном із захисту рослин Центрального регіону ПрАТ                           
СВФ «Агротон»;

ДАШКЕВИЧ Валерій Анатолійович, комбайнер 
ТОВ «Колосок»;

ЄВДОКИМОВ Віктор Гаврилович, тракторист-ма-
шиніст сільськогосподарського виробництва СФГ  
«Айдар-Овощ»;

КАРПОВ Петро Петрович, ветеран сільського 
господарства;

КОЗЛОВСЬКИЙ Володимир Васильович, ветеран 
сільського господарства;

КОПАНЕВ Петро Ілліч, ветеран сільського       
господарства;

КОРОЛЬОВ Сергій Олександрович, тракторист 
КСП ім. Дзержинського;

КУДІНОВ Федор Федорович, ветеран сільського        
господарства;

КУЛАКОВСЬКА Ольга Миколаївна, головний     
бухгалтер КСП ім. Дзержинського;

КУРПІК Володимир Павлович, тракторист-ма-
шиніст сільськогосподарського виробництва ФГ 
«Альянс-М»;

ЛИКОВ Віктор Васильович, ветеран сільського 
господарства;

МАРКЕЛОВ Павло Тимофійович, ветеран                
сільського господарства;

МАТВІЄНКО Костянтин Васильович, шофер 
СТОВ Агрофірма «Соснове»;

МУХІН Олександр Володимирович, тракторист-ма-
шиніст сільськогосподарського виробництва ФГ 
«Альянс-М»;

ПИВОВАРОВ Олексій Вікторович, тракторист-ма-
шиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 
виробництва ТОВ «Сфера»;

РУДЕНКО Борис Михайлович, ветеран сільського       
господарства;

САРИ Геннадій Миколайович, механізатор СТОВ 
Агрофірма «Соснове»;

СОЛОВЙОВА Олена Михайлівна, еконо-
міст виробничого підрозділу «МТС» ПрАТ                                                               
СВФ «Агротон»;

СТРІЛЕЦЬ Віктор Валентинович, ветеран          
сільського господарства;

ТИМОФЄЄНКО Анатолій Миколайович, ветеран            
сільського господарства;

ЧЕРВОНЕНКО Віталій Іванович, тракторист-    
машиніст ТОВ «СП «СХІД-АГРО»;

ЧУМАЧЕНКО Андрій Васильович, тракторист-   
машиніст ТОВ «СП «СХІД-АГРО»;

ЩИРОВ Володимир Федорович, ветеран сільського 
господарства;

ЩИРОВ Микола Олександрович, ветеран                   
сільського господарства;

ЩОТКІН Володимир Аркадійович, тракторист-   
машиніст СПП «Фантазія»;

ЮШКЕВИЧ Євгеній Петрович, тракторист-ма-
шиніст сільськогосподарського виробництва СФГ          
«Айдар-Овощ».

Роботи по правій стороні 
мосту продовжуються. 

Планується, що за сприяння 
погоди, основні роботи на Но-
воайдарському мосту будуть 
завершені до кінця поточного 
року. 

Як повідомив представ-
ник підрядника, майстер ТОВ 
«Мостстройком» Олексій Чер-
ніков,  13 листопада відбулося 
бетонування монолітної плити 
на прольотах №№ 2-3, 3-4. 

За його словами,  було за-
лито 60 кубометрів бетону, 
або 8 міксерів. Бетон приво-
зили з Лиману, Донецької об-
ласті. Бетон має всі необхідні                                       
сертифікати якості.

Нагадаємо, тиждень тому 
по правій частині мосту бето-
нували  плиту на прольотах            
№№ 0-1, 1-2. 

Очікується, що 20 листопада 
продовжиться бетонування на 
прольотах №№4-5, 5-6. Тим-
часово, з 09.00 до 17.00, рух 
по мосту буде перекрито через 
проведення бетонних робіт.  
Схема об’їзду буде встановле-
на на під’їзді до об’єкта. Об’їзд 
буде забезпечено у межах                   
селища Новоайдар.

Співробітники Національної 
поліції України, у співпраці з 
якими  працює Служба автомо-
більних доріг у Луганській об-
ласті, допоможуть забезпечити 
безпечне проведення робіт. 

«Після бетонування зазна-
чених прольотів ми переходи-
мо до бетонування перехідних 
плит. Йдеться про прольоти 
«№ 0, № 6. Простіше кажучи, 
зараз ведеться армування, три-
ває підготовка для укладання 
гідроізоляційного шару», -                          
повідомив Олексій Черніков.

За словами Олексія Чер-
нікова, мостобудівники ро-
блять все належне аби викона-
ти ремонт у строк: працюють                                     
у дві зміни.

«Втім сьогодні зарано гово-
рити про  укладання двох ша-
рів асфальту. Погода швидко 
змінюється, очікується подаль-
ше сильне зниження темпера-
тури, навіть сніг. За сприятли-
вих погодних умов, після того, 
як по  правій стороні проїзду 
мосту монолітна плита буде 
залита повністю, ми розпоч-
немо укладання двох шарів 
асфальтобетону», - розповів                                
Олексій Черніков. 

Нагадаємо, міст через річ-
ку Айдар розташований на 
км 42+533 дороги  Т-13-06 
Сєвєродонецьк – Новоайдар 
(Новоайдарський район,  смт 
Новоайдар). Міст відбудову-
ється у рамках проєкту «Ве-
лике Будівництво». Роботи ви-                                                              
конує підрядна організація 
ТОВ «Мостстройком» (місто 
Дніпро). Замовник робіт – 
Служба автомобільних доріг                                                                                                           
у Луганській області. 

Новоайдарський міст було 
введено в експлуатацію у 1971 
році. За цей час міст зазнав іс-
тотних ушкоджень. Довжина 
мосту через річку Айдар –  210 
метрів. Міст шести проліт-
ний, шість прольотів по 33 ме-
три.  Загальна ширина мосту –                                      
10,8 метра. 

Місця проведення робіт 
огороджені, техніка безпеки 
суворо дотримується, люди 
працюють у спецодязі, орга-
нізовано реверсний рух, вста-
новлені знаки та огорожа,                                                    
працює світлофор.

Прес-служба Служби
автомобільних доріг

у Луганській області.

  
16 листопада головою Ново-

айдарської РДА Тетяною Нови-
ковою була проведена робоча 
нарада.

На нараді були обговорені 
питання про хід надання матері-
альної допомоги постраждало-
му від пожежі населенню. Нага-
даємо, що 6-7 липня на землях 
Смолянинівської сільської ради 
відбулась масштабна лісова по-
жежа, під час якої постраждали 
76 подвір’їв, в 35 з них повністю 
згоріли житлові будинки.

Станом на 16 листопада 2020 
року Новоайдарською район-
ною державною адміністрацією 
здійснено виплату матеріальної 
грошової допомоги 351 особам 
на суму 16115,0 тис. грн., з яких:

- 30 сімей отримали 8625,0 
тис. грн., як власники жит-
лових будинків, які повністю           
зруйновані;

- 4 сім’ям виплачено суму 
1000,0 тис. грн. за 5 загиблих 
членів сім’ї;

- 150 тис. грн. виплачено 3 
сім’ям, які відселені з житло-
вих будинків, що підлягають           
капітальному ремонту;

- 60 тис. грн. виплачено 3 
сім’ям, житлові будинки яких 
пошкоджено;

- 6180,0 тис. грн. виплаче-
но 309 особам, які отримали     
травми легкої тяжкості;

- 100,0 тис. грн. виплачено 
2 особам, які отримали тяжкі 
травми.

На нараді були присутні за-
ступник голови Олена Коробка, 
Смолянинівський сільський го-
лова Лисаков Руслан та секре-
тар Смолянинівської сільської 
ради Наталя Дорофеєва.

Також розпочато прийом 
документів на надання мате-
ріальної допомоги за наслід-
ками пожежі, яка відбулася                           
30 вересня – 1 жовтня 2020 року 
на території Новоайдарського 
району.

ndar.loga.gov.ua

 

13 листопада голова Новоайдарської райдержадміністрації Тетяна Новикова та голова районної ради 
Віктор Макогон привітали Павлова Олексія Леонідовича – голову селянського (фермерського) господарства 
«Айдар-Овощ» і Скрипніченко Костянтина Станіславовича – зоотехніка свинарської ферми ТОВ «Сфера» з 
нагоди професійного свята – Дня працівників сільського господарства – та передали Дипломи Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за вагомий особистий внесок у розвиток 
агропромислового комплексу, високий професіоналізм, визначні трудові досягнення, самовіддану працю.
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На ниве культуры работа-
ет Татьяна Николаевна уже не 
одно десятилетие и невероятно 
любит свою работу. Она, руко-
водитель ансамбля, заслужива-
ет многих добрых слов в свой 
адрес. Коллектив был создан в 
1970 году учителем начальных 
классов Марией Кузьминичной 
Гречишкиной. Татьяна Никола-
евна является его бессменной 
руководительницей с 1984 года. 
Неоднократно приходилось с ней 
общаться по работе и не только. 
Какая же она интересная собе-
седница! Столько знает! Но что 
больше всего подкупает – это 
неподдельная гордость за свое 
село, за его самобытную культу-
ру. Это действительно достойно 
уважения. Ансамбль «Калина» 
Т. Н. Дементьева называет своей 
гордостью.

Она вместе с участницами 
коллектива (за время его суще-
ствования сменилось уже три 
состава) продолжает кропотли-
вую работу над репертуаром, 
костюмами. Каждое выступле-
ние ансамбля – это своеобра-
зный обряд, мини-спектакль. 
Сейчас Татьяна Николаевна 
просто «горит» идеей создать 
ансамбль «Калина-2» – детский 
состав, с соответствующим ре-
пертуаром, чтобы сохранять и 
передавать это богатейшее куль-

турное наследие следующим                                            
поколениям.

Ансамбль «Калина», опираясь 
в своем творчестве на многове-
ковой кладезь фольклора, при-
зван нести слушателям   чистоту 
и глубину народной 
мудрости, выражен-
ной в песне. Глядя на 
Татьяну Николаевну, 
на участников коллек-
тива, понимаешь, что 
в вокальный ансамбль 
пришли люди, безза-
ветно влюблённые в 
песню: они не изме-
няют своему творче-
скому кредо, умению 
тронуть человеческое 
сердце, вызвать со-
переживание, дарить 
людям радость. Вот 
уже много лет «Кали-
на» доносит до сердец 
слушателей задушев-
ность народной песни, 
заставляя и грустить, 
и радоваться.  Репер-
туар ансамбля весьма                                
разнообразен.

Представить Татья-
ну Николаевну вне 
«Калины», пожалуй, 
просто невозможно. Работа с ре-
пертуаром, регулярные занятия 
по совершенствованию испол-
нительского мастерства, забота о 

своевременном обновлении кон-
цертных костюмов – всех нюан-
сов ее работы просто не счесть. 
Умение работать с людьми, тре-

бовательность к себе, стремле-
ние активно участвовать в под-
готовке и проведении различных 
клубных мероприятий – вот те 

качества, которые позволяют 
Татьяне Николаевне готовить 
прекрасные концертные номера, 
своего коллектива. Секретами 

своего мастерства и 
певческого опыта с ра-
достью обмениваются 
участницы коллекти-
ва.

И совсем неудиви-
тельно, что знатный 
коллектив — гордость 
не только сельского 
Дома культуры, но и 
всего района. Участ-
ницы вокального 
ансамбля, большие 
оптимистки, очень 
творческие и жизнера-
достные женщины, та-
лантливые, влюблен-
ные в музыку, полны 
энтузиазма и энергии 
и готовы вновь и вновь 
радовать земляков 
своим творчеством.

Очень искренне 
обратилась к Татья-
не Николаевне с поз-
дравлением директор 
Гречишкинского СДК 

Екатерина Ногачевская: «Доро-
гая Татьяна Николаевна Демен-
тьева! Хочу поздравить Вас с 
Днем рожденья! Прошло 2 года с 

того момента, как я начала свою 
деятельность в культуре. Все, 
что я знаю сейчас, я научилась 
благодаря Вам! Вы – человек с 
большой буквы! Вы родились, 
чтобы творить, и петь, и пла-
кать, и шутить! Ваша творческая 
семья всегда меня вдохновляла! 
В Вас живёт культура, ценность, 
которую Вы несёте всегда! Доро-
гая моя Татьяна Николаевна!  Вы 
– бессменный руководитель «Ка-
лины», человек, хранящий быт, 
традиции и обряды нашего села, 
позитивная, активная, добрая и 
приветливая, никогда не отка-
жете в помощи. Рада, что имею 
возможность  работать с Вами 
бок-о-бок».

Хотя «Калина» – это весомая 
часть биографии Татьяны Нико-
лаевны, но, конечно, далеко не 
вся. У нее замечательная семья, 
она принимает активное участие 
в жизни родного села, являет-
ся берегиней и хранительницей 
многих обрядов и традиций. В 
общем, кладезь мудрости и опти-
мизма, неиссякаемой жизненной 
энергии и хорошего настроения! 
Так оставайтесь всегда такой. 
И пусть рядом будут любящая 
семья, верные друзья и любимая 
песня!

М. ТИХОНОВА.

Не так давно отметила свой День рождения замечательная талантливая женщина, бес-
сменный руководитель народного фольклорно-этнографического ансамбля «Калина» Гречиш-
кинского сельского Дома культуры Татьяна Николаевна Дементьева. И мы не смогли пройти 
мимо этого события.

Не відкладаючи справи у 
дальню шухляду, учасники клу-
бу відразу ж стали до освоєння 
нових пристроїв.

Спочатку вирішили випек-
ти пиріг з яблуками. Досвід-
чені майстрині залюбки по-
ділилися рецептом зі своїми 
односельчанками й показали, 
як правильно замісити тісто та 
спекти пиріг, щоб він вийшов 
вдалим. Завдяки спільним зу-
силлям, якісним інгредієнтам 
та чудовій духовці пиріг вдався                                               
на славу!

За смачним чаєм, неймо-
вірним пирогом та теплими 
бесідами «златостарівці» бу-
дували плани на майбутнє, 
обговорювали наступні ре-
цепти своїх смачних творінь: 
з якою начинкою спечуть                                                     
пироги згодом. 

Другий бік бесіди – які мож-
ливості відкриваються перед 
ними завдяки придбаній новій 
швейній машинці, скільки ко-

рисних та гарних речей зможуть 
вони пошити на ній!

Такою плідною вийшла пер-
ша зустріч. Не забарилася й 
друга. Учасниці клубу виріши-
ли продемонструвати свої ку-
лінарні здібності ще раз. Тож 
освоєнню підлягали пиріг з ка-
пустою та пиріжки з абрикосо-
вим джемом. Незадоволених тут 
не було! Всі отримали справж-
ню насолоду від смакових                                   
якостей випічки! 

Пиріг вийшов незвичайно-
го яскравого смаку, з хрусткою 
соковитою  капусткою, а смак 
пиріжків взагалі не передати 
словами! 

Скоро «златостарівці» візь-
муться й за опанування швейної 
машинки. Впевнені, їхні зшити 
шедеври не будуть поступатися 
якістю кулінарним! 

Слід зауважити, що, почина-
ючи з моменту заснування, клуб 
користується популярністю се-
ред місцевих жителів поважно-

го віку. Сільська рада виділила 
приміщення для зустрічей лю-
дей літнього віку і проведення 
спільного дозвілля. Червоний 
Хрест передав для клубу ме-
блі, обігрівачі, були встановлені 
пластикові вікна. 

Учасники клубу тут обміню-
ються досвідом, діляться секре-
тами рукоділля (адже є багато 
тих, хто вміє неперевершено в'я-
зати, щити, плести, вишивати), 
рецептами (у кожного ж своя 
фірмова страва, або незвичний 
підхід до приготування тієї чи 
іншої страви, і зараз, з придбан-
ням духовки, саме час перевіри-
ти їх на практиці). До того ж, ма-
буть, улюбленими для всіх вже 
стали спільні чаювання та свят-
кові, концертні заходи, де учас-
ники клубу залюбки проявляють 
свої таланти. Працює гарний за-
дум із  створення приємних по-
даруночків людям, які належать 
до маломобільних груп. 

Клуб активного довголіття 
працює за сприяння та підтрим-
ки Товариства Червоного Хре-
ста України, спільно з коміте-
том Міжнародного Червоного     
Хреста. 

В Співаківці «ЗлатоСтар» 
об’єднав 9 активних чудових жі-

ночок, які залюбки збираються, 
опановують нові види діяльно-
сті, діляться досвідом, життє-
вою мудрістю та своїм прикла-
дом доводять, що вік – це просто 
цифри у паспорті, і він аж ніяк 
не є перепоною для довгого та 
активного життя, наповненого 
радістю спілкування. 

Як зауважує патронатна се-
стра Червоного Хреста, яка пра-
цює з учасниками клубу «Зла-
тостар», Юлія Рябоконь, жінки 
дуже вдячні Червоному Хресту 
за надану техніку. Вони з вели-
чезним задоволенням випікають 
пироги й навчаються техніці 
шиття, обмінюються між собою 
знаннями та досвідом. Кожна 
зустріч проходить насичено та 
цікаво.

Тож бажаємо, аби в подаль-
шому цей молодечий запал ні-
куди не зникав, і учасники клубу 
були й надалі такими активними 
та завзятими!

М. ТИХОНОВА.

В Клубі активного довголіття «ЗлатоСтар» села Співаківка Луганської області знов прекрасні новини! Нещодавно учасники клубу в рамках реалізації про-
екту «Групи активного довголіття» у співпраці з Товариством Червоного Хреста України та за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста України           
отримали швейну машинку та електричну духовку.
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О традициях 
и правилах приветствия

Неформальное приветствие «Дай пять» 
появилось от более серьезной фразы        
«Дай пясть». Пясть — это ладонь.

Английское прощание «goodbye» в древ-
ности звучало более развёрнуто: «God be 
with you», что значит «Да пребудет с тобой 
Бог». Со временем фраза в устной речи 
стала короче, а к слогу «god» добавилась 
лишняя «o» из-за влияния приветствий                 
«good morning» и «good day».

В Китае, Камбодже, Таиланде и дру-
гих странах Юго-Восточной Азии распро-
странённым приветствием является вопрос: 
«Вы уже поели?». Буквальным переводом 
фразы является «Вы уже поели риса?» из-за 
синонимичности риса и пищи вообще в этих 
языках. Вежливым ответом на это, незави-
симо от того, ели вы на самом деле или нет, 
является: «Да, спасибо. А вы?».

Итальянское слово «чао» использует-
ся одновременно и как «здравствуйте», и 
как «до свидания». Существуют аналоги 
и в других языках: можно сказать и «при-
вет», и «пока» польским словом «чещч»                    
или венгерским «сия».

Снятие головного убора в знак привет-
ствия пришло от рыцарей. Они снимали свои 
шлемы, показывая, что доверяют спутнику 
и не боятся получить удар в голову. Позже 
жест стал приветствием. Его упрощенная 
форма — прикладывание руки к головному 
убору — как бы с намерением снять его.

Древние греки приветствовали друг дру-
га словом «Радуйся!» Индейцы Навахо гово-
рили: «Все хорошо!» Зулусы здоровались: 
«Я тебя вижу». А египтяне интересовались: 
«Как Вы потеете?» Жители древней Монго-
лии спрашивали: «Здоров ли Ваш скот?»

Тибетцы при встрече немного наклоняют 
голову и высовывают язык. У маорийских 
аборигенов целый ритуал: сначала нуж-
но выкрикнуть приветствие в свирепой и 
прерывистой манере, похлопать по бедрам, 
после этого потопать ногами, высунуть 
язык, выпучить глаза и сделать несколь-
ко глубоких вдохов. В кенийском племе-
ни Акамба в знак приветствия и глубокого 
уважения принято плевать на собеседника. 
Масайцы тоже плюются, но на свои руки, а 
потом пожимают их друг другу.

Вітаємось українською
В Україні, зокрема в селах, з давніх-да-

вен вітання було ознакою вихованості і 
шляхетності. Навіть незнайому людину в 
селі зустрічали (від старого до малого!)                 
щирим і світлим «Добрий день!»

Вибір вітального виразу залежить від різ-
них чинників, передусім від часу їх уживан-
ня. Вранці ми обов’язково скористаємось 
однією з таких форм: «Добрий ранок!» або 
«Доброго ранку». Ці привітання можуть 
поєднуватись і з дієсловами «бажаю», «зи-
чу»:«Я бажаю вам доброго ранку!»; «Я зичу 
вам доброго ранку!». Можливий також варі-
ант «З добрим ранком вас!».

У будь-якій порі дня доречними будуть 
привітання, нейтральні щодо часових харак-
теристик, як-от: Здрастуй/-те!, Здоровенькі!/
Здоровенькі були! тощо. Однак, уживаючи 
їх, потрібно враховувати стиль спілкування 
і комунікативні умови.

До близьких знайомих, вітаючись зверта-
ються на ім’я чи ім’я й по батькові, приязно 
посміхаючись: «Доброго здоров’я, Петре!» 
Якщо адресат - родич або знайома людина. 
Старша за віком, перед іменуванням ужи-
вають ще слово, яке вказує на родинні вза-
ємини або «вікову дистанцію», як-от: «Здо-
рові, дядьку Іване?», «Доброго здоров’я,               
тітонько Ганно!».

Вираз «Доброго здоров’я!» став тради-
ційним привітанням, хоча може звучати і 
як відповідь на привітання. Цей вираз може 
поєднуватися й з іншими дієсловами, нада-
ючи їм того чи іншого відтінку значення, 
водночас перетворюючись на етикетний 
вираз побажання: «Бажаю Вам доброго                     
здоров’я!», «Зичу...», «Дай, Боже...».

Є в українців дуже ввічливе й сповне-
не гідності привітання, що вказує на не-
офіційність обставин та невимушеність 
взаємин між мовцями, - «Моє шануван-
ня!»/«Моє шануваннячко!»/«Моє вшану-
вання!», відоме сьогодні хіба що з худож-
ньої літератури (в усному мовленні чуємо 
його все рідше, найчастіше - як інтимно-                                              
жартівливе).

Слова «привіт» і «вітання» етимоло-
гічно пов’язані зі словами «віть», «вітка» 
- «гілка»: вітати - «прибути з символічною 
гілкою». Давно втратилося в словах «ві-
татися», «привітання», «привіт» значення 
вихідного складника «гілка», але семанти-
ка «прийти з добром», «зустріти з добром» 
залишилася. І тому, коли ми сьогодні вимов-
ляємо коротке слово «Привіт!», ми вкла-
даємо в це вітання «прихильне, доброзич-
ливе ставлення». Звичайно, так вітаються 
молоді люди або добре знайомі товариші,                                                          
колеги, ровесники.

У мові інтелігенції старшого віку мож-
на почути: «Моє вітання!», яке звучить 
піднесено, урочисто. В офіційній ситу-
ації, зокрема у звертаннях до великої                                        
аудиторії, використовують вирази «Доз-
вольте привітати Вас!», «Радий вітати                                                          
Вас!», «Вітаю Вас!».

Своєрідною формою привітання є 
дієслово наказового способу з відтін-
ком побажання щастя, хоча вона вже 
виходить з активного вжитку мовців:                                                              
«Щасти тобі, доню!».

Не забуваємо вітатись в будь-який час та 
зі всіми оточуючими.

maximum.fm

 
 

Этот праздник в 1973 году придумали 
два брата-американца Майкл и Брай-
ен Маккомак во время холодной войны. 
Это был своеобразный знак протеста в 
ответ на конфликт между Египтом и 
Израилем. Братья отправили письма с 
радушными приветствиями во все кон-
цы мира. Эта идея была поддержана в 
более 180 странах. С тех пор Всемирный 
день приветствий отмечают и гражда-
не всех профессий и возрастов, и круп-
ные политические лидеры, и промыш-
ленные магнаты, и всемирно известные                   
личности кино и телевидения.

Михаил Жванецкий. Письмо сыну

Когда у тебя будет сын, постарайся быть осторожным. Боюсь, что ты 
не сможешь, но они всегда другие. Я и ты, ты и он. Ты не сумеешь им руково-
дить. Первый человек, который от тебя полностью зависит, а ты не сумеешь                  
им руководить. В этом, наверное, заложено разнообразие людей.

Вкладываешь в него жизнь и с удивлением видишь, что у него своя. Вкалывал 
человек, вкалывал, а тот вырос и не хочет жить под мышкой. Ужас! Просит 
денег на то, что мне не нравится, тратит здоровье на то, что ему вредно. Разве 
я не прав? Разве он не прав? Все вырастают, отходят и оставляют самых пре-
данных на перроне. Остается прижать к окну вагона свое расплющенное лицо: 
«Ну, звони хотя бы, сынок…».

Когда у тебя будет сын, постарайся быть осторожным. Боюсь, что ты не 
сможешь, но они всегда другие. Я и ты, ты и он. Ты не сумеешь им руководить. 
Первый человек, который от тебя полностью зависит, а ты не сумеешь им ру-
ководить. В этом, наверное, заложено разнообразие людей. С этим невозможно 
жить. Хочется наказать, заставить. Заставить можно, но лучше, если он, как 
ты у меня, найдет свою дорогу. Но основные знания: грамматику, математику, 
поведение среди людей, он обязан суметь сформулировать. Во-первых, чего он хо-
чет от них, и что он может дать им взамен. Просто, чтобы либо потребовать, 
либо подчиниться.

Образование помогает терпеть унижения. Образование помогает переносить 
пытки. Образование вызывает уважение в тюрьме. Образование — это значит 
жить. Я не знаю, как это у них получается, но образованный человек живет 
намного дольше и лучше. Я не сказал бы богаче  (кстати «богаче» пишется без 
«т», а в слове «лучше» после «у» идет «ч»). То есть, с удовольствием образован-
ный живет. Богатый созерцает, что он получает, а образованный сравнивает 
то, что видит, с чем-то внутри себя и не нуждается в лишнем. Ему легче про-
никнуть и понять другого. Образованный понимает темного человека, темный 
не понимает образованного, сынок. Темный ни разу в жизни не скажет слово 
«опровержение», или «трепетный», или «волнующий». Он даже не скажет про-
стую фразу: «Я с трудом пережил Ваш отъезд, девушка». Он, сынок, не оста-
вит женщине воспоминаний. Запоминаются не поцелуи, сынок. Запоминаются 
слова. У темного человека неинтересное молчание. Образование–это не память 
(хотя это и память), это не цитирование прочитанного, это формулирование 
своего на базе прочитанного. Даже неточное цитирование – уже кое-что свое,                                                                       
но под другой фамилией.

В суматохе, сынок, нельзя терять мысль. Мыслей не так много. Шуток милли-
оны, мыслей — сотни, идей — десятки, законов, по которым ходят люди — еди-
ницы. Их знают все, все знают одну идею темного человека. От него ждут хотя 
бы небольшого самообразования,  хотя бы впечатления от прочитанного, только 
не от кино. Кино не рождает в зрителе мысль. Книга же научит смыслу, силе 
воли, когда полистаешь кого-нибудь, или прочитаешь кого-нибудь. Пусть твой 
сын будет образованным. И диплом тут ни при чем (кстати, он должен знать, 
что во фразе «ни при чем» все слова пишутся отдельно). Все, мама оставила нам 
обед на кухне, подогрей себе. Я вернусь поздно. Много вызовов и мало лифтов.           
Пожми мне руку, я пошел. Кстати, образованный счастлив в старости».

Об истории происхождения праздника знают крайне мало. Приня-
то считать, что он продолжает традиции уже сложившихся и ставших 
привычными торжеств, посвященных матери и отцу. Именно поэтому 
число, на которое выпадает праздник, является спорным. Иногда его отме-
чают двадцать пятого сентября. Расхождения связаны с тем, что офици-
ально дата не была санкционирована. Большое распространение она получила                                                                     
в СМИ и социальных сетях.

Для  семей, в которых растут или уже стали взрослыми мальчики, это 
торжество является очень значимым. Ведь рождение наследника в большин-
стве культур является настоящим чудом и истинной радостью. Отцы ждут 
появления на свет мальчика, чтобы обрести в его лице друга и соратника.           
Мамы радуются рождению сына, в котором видят помощника и защитника.
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продам
ДОМ. 066-543-27-16.
ДОМ в с. Алексеевка. Газифицирован. 050-66-760-48.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ со всеми удобствами. Ул. Ковален-

ко. 095-15-88-617.
Действующее комплексное КАФЕ-МАГАЗИН «Мимино».   

095-842-82-52, 095-240-22-60.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (65 кв. м. + площадка).                        

066-54-32-716.
УГОЛЬ. 050-627-08-63, 095-843-68-54.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з лушпиння соняшнику. 2800 грн/т.   

Безкоштовна доставка від 2 тонн. 066-305-44-64, 067-103-28-10.
ДРОВА сосновые (обрезки). 099-14-59-391.
КУСТИКИ бесшипной и высокоурожайной ЕЖЕВИКИ 

СОРТА ТОРН ФРИ. Цена – значительно ниже рыночной.                        
050-256-12-14.

СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг, 066-31-32-595.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds, б/у                   

(Барский машзавод). 099-36-88-604.

куплю
ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт 
изготовление, 

перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи
095-410-86-01, 067-640-64-14.

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 095-678-06-28.

услуги
УгОЛЬ

066-928-50-36, 067-729-87-31
Фермерство продає 
курей-несучок 

і молодняк 
Домінант, Ло-

ман Браун, Леггорн, Бор-
ковська, Геркулес та ін. 
Співпрацюємо з кращими 
фермами України. 

Доставка безкоштовно. 
066-039-95-20, 068-902-33-04

Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

З метою протидії та 
запобігання корупції

Служба автомобільних доріг 
у Луганській області з метою 
запобігання корупції нагадує, 
що громадяни, громадські ор-
ганізації та всі небайдужі люди 
можуть повідомляти про будь-
які прояви корупції, які стосу-
ються діяльності Служби авто-
мобільних доріг у Луганській 
області, та людей, причетних 
до її діяльності, на адресу елек-
тронної пошти уповноваженого  
з антикорупційної діяльності: 
hutnikov.aa@ukravtodor.gov.ua.

З метою кращої ефектив-
ності просимо надавати ін-
формацію у зведеному вигляді 
(короткий опис, копії докумен-
тів, фотографії, аудіо- та ві-

деофайли тощо) і керуватися                
виключно фактами.

Також про факти коруп-
ції можна повідомити упов-
новаженого з антикорупцій-
ної діяльності за телефоном                       
+38-099-257-47-04.

Прес-служба 
Служби автомобільних доріг 

у Луганській області.

считать 
недействительным
Втрачений ВІЙСЬКОВИЙ 

КВИТОК на ім’я НЕСМАШ-
НОГО Олександра Пантелеймо-
новича вважати недійсним.

Народный фольклорно-этно-                                                                 
графический вокальный ан-
самбль «Калина» глубоко 
скорбит по случаю смерти 
старейшей участницы ан-
самбля, человека, стоящего у 
истоков создания коллекти-
ва, хранительницы богатей-
шего фольклорного насле-
дия ЦАРИКОВИЧ Марии                         
Демидовны. 

Мария Демидовна была 
человеком добрейшей души, 
сочувствующей и переживаю-
щей. Талантливая и артистич-
ная, она всегда будет неотъем-

лемой частью нашего коллектива. Мария Демидовна всю жизнь 
шла рука об руку с культурой. Она всем сердцем любила ее и 
сделала свой неоценимый вклад в ее развитие.

С ее уходом ушла и целая эпоха. Она унесла с собой  настоя-
щий скарб. Пусть земля ей будет пухом….

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

12 ноября 2020 года на 82-м году ушла из жизни                                        
ЦАРИКОВИЧ Мария Демидовна. Эта на вид маленькая хруп-
кая женщина вмещала в себя массу талантов. 55 лет она про-
работала в библиотеке села Гречишкино, совмещая с работой 
участие в творческом фольклорном коллективе «Калина», по-
мимо этого собирала фольклорное наследие своего села. Марья 
Демидовна была доброй, жизнерадостной женщиной, которая на 
любую ситуацию в жизни имела свою присказку или поговорку.

В связи с горькой утратой, библиотекари Новоайдарского 
района выражают глубокое соболезнование родным и близким    
Марии Демидовны Царикович.

Коллектив редакции «Вісник Новоайдарщини» глу-
боко скорбит по случаю смерти нашего доброго дру-
га, замечательной, талантливой, активной женщины                                                                                        
ЦАРИКОВИЧ Марии Демидовны и выражает искренние со-
болезнования внучке Миронюк Юлии Владимировне, родным и 
близким.

Разделяем боль утраты, скорбим вместе с вами. 

магазин
«СантехНіка»

Душові кабіни, бокси, ванни, 
змішувачі, труби, унітази та 
меблі для ванної кімнати.

Комплектуємо групові
доставки по регіону.

Адреси: м. Старобільськ, 
вул. гімназична, 53 А,

тел. 0667631520;
смт. Новопсков (Універмаг)
тел. 0992064143.

4 листопада не стало найдорожчої нам людини – чоловіка, 
батька, дідуся Задніпровського Віктора Арсентійовича. Від не-
стерпного болю втрати немає ні порятунку, ні розради. Та за до-
помогою добрих друзів і просто щиро небайдужих людей ми 
легше переживаємо ці чорні дні. Тому хочемо подякувати усім, 
хто був з нами поряд - під час лікування Віктора Арсентійови-
ча, брав участь у похованні та усіляко підтримував і підтримує 
зараз.

За багаторічну дружбу, увагу, опіку, доброту та співчут-
тя особливі слова щиросердної вдячності хочемо вислови-
ти Бірюковій Ганні Олексіївні та її родині, а також Солодусі                                  
Надії Миколаївні.

За вияв уваги й розуміння та всебічну допомогу: Тихано-    
вій Т., Давід К., Поймановій Ю., Бондаренко Н., Зеленяк Т., Чер-
нявській М., Кобан Н., Кондибі Л., Гаркавченко В., Чурсину Ю.      
та багатьом іншим…

 За допомогу в організації похорон: колективу Новоай-
дарської обласної санаторної школи, районному та шкіль-
ному комітету профспілки. Сім’ям: Солодух, Чернявських,                                   
Лашкіних…

Дякуємо всім, хто допоміг та розділив нашу скорботу.             
Дякуємо, що ви є! Здоров’я всім!

З глибокою подякою, Задніпровські.

21.11.2020 г. – полгода
светлой памяти
ЕВДОКИМОВОЙ 

Людмилы Александровны

Для нас ты где-то рядом,
В воспоминаньях,
в сердце и мечтах.

Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!

На небе стало больше
ангелом одним,

И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!

Муж, сын,
мама, сестра, Богдан и Элла.

ПОМНИМ.. .

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗА-
ЦІЯ МІЖНАРОДНА ГРОМАД-
СЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «МІЖ-
НАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 
КОМІТЕТ»  впровадила проєкт 
«Демонстрація можливостей 
використання альтернативних 
джерел енергії шляхом встанов-
лення сонячної електростанції» 
за організаційної підтримки 
ГО «Взаємодія-Плюс» в межах 
Програми ООН із від-
новлення та розбудо-
ви миру за фінансової 
підтримки урядів Данії, 
Швейцарії та Швеції.

В рамках реалізації 
проєкту придбано со-
нячну електростанцію 
та світлодіодні ліхтарі 
зовнішнього освітлен-
ня. Обладнання вста-
новлено в 32 ДПРЧ 
Головного управління 
ДСНС України у Луган-
ській області. Завдяки 
використанню мен-
шої кількості електро- 
енергії та зменшенню 
навантаження на енер-

гетичну інфраструктуру в ре-
зультаті реалізованого проекту 
одержано скорочення викидів 
парникових газів. Проєкт підви-
щів обізнаність громадськості з 
питань зміни клімату. Громад-
ська організація «МЕК» буде 
працювати в напрямку пошуку 
джерел для популяризації аль-
тернативних джерел енергії в                                                        
Луганській області.

Змінено 
режим роботи 

пенсійних установ
На виконання Урядової поста-

нови від 11 листопада 2020 року 
№ 1100 відміняється тимчасо-
вий режим роботи територіаль-
них органів Пенсійного фонду 
України, який був впроваджений 
під час адаптивного карантину.

Тож, із 16 листопада у го-
ловному управлінні Пенсійно-
го фонду України в Луганській 
області та у підпорядкова-
них управліннях встановлено       
наступний режим роботи:

- понеділок - четвер: з 8:00   
до 17:00;

- п’ятниця: з 8:00 до 15:45;
- обідня перерва: з 12:00         

до 12:45.
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20 ноября – День рождения
Татьяны Викторовны ГРЕЧИШКИНОЙ!

Поздравляем нашу добрую, чуткую жен-
щину! От души желаем главного: добро-
го здоровья, жизненного благополучия,        
счастья души и удачи во всём!

Желаем, чтобы в доме были достаток 
и уют, чтоб душевных сил хватало, чтобы 
сердце как часы стучало, чтоб  рядом были 
близкие, родные!

Счастливых дней и долгих лет! Ангел-     
хранитель с тобой!

Друзья, родные.

Филиппинский кроссворд
Все числа, расположенные в сетке, кроме единицы, имеют свою пару. Необходимо 

найти каждую пару чисел и соединить их линиями.
Количество клеток в ней должно равняться числам на ее концах.
Линии, соединяющие пары, могут преломляться и идти в горизонтальном или 

вертикальном направлениях, но не по диагонали. Линии не могут пересекаться                 
друг с другом или проходить через одни и те же клетки.

Если вы закрасите все клетки, через которые проходят линии, то у вас должен       
получиться рисунок.

Филворд
Абонемент. Абсцисса. Авария. Авто-

ручка. Агрессия. Азот. Аквапарк. Ак-
куратист. Аксон. Алтарь. Алтын. Ам-
фитеатр. Аналитик. Антиквар. Араб. 
Арматура. Аскорбинка. Аспирант. Ассис-
тент. Астрономия. Аттестат. Африканка. 
Аэросъёмка.

Японский кроссворд
Ответы на задания, опубликованные в № 46

20 ноября. Растущая Луна в знаке Водо-
лей. Высшее руководство или госорганы в 
это время лучше не беспокоить, а заняться 
организацией, проведением всевозможных 
собраний, конференций или участием в них. 
5-й лунный день. Пренебрежение собствен-
ными принципами и долговыми обязатель-
ствами, нерешительность и сомнительно-
сть могут привести к весьма существенным 
изменениям ваших планов и поставить 
крест на достижении ранее запланирован-
ных начинаний. Для первой фазы свойствен-
но увеличение энергии для свершения                                                                          
запланированных дел.

21 ноября. Растущая Луна в знаке Водо-
лей. Это время идеально подходит для лю-
бой умственной и творческой деятельности. 
Полезно заняться самообразованием и полу-
чением новых знаний, изучением и внедре-
нием новых технологий. Неплохо идут дела 
с недвижимостью, общественная и полити-
ческая деятельность. 6-й лунный день. Один 
из самых благоприятных дней. У многих лю-
дей в этот день проявляется дар предвидения, 
обостряется интуиция, открываются самые 
разнообразные способности

22 ноября. Луна находится в фазе Пер-
вая четверть в знаке Рыбы. Способности к 
умственной концентрации несколько осла-
блены, воображение то и дело стремится ув-
лечь наше сознание в мир иллюзий, поэтому 
любые требующие конкретики дела с трудом 
находят свое воплощение в реальности. Воз-
никшие накануне идеи могут получить ве-
сомую поддержку со стороны других людей 
— близких родственников или вновь приобре-
тенных знакомых. Наиболее благоприятное 
время для разного рода начинаний. Любое 
дело, реализация которого начата с ростом 
Луны, приобретает дополнительный импульс 
и энергетику для своего развития.

23 ноября. Растущая Луна в знаке Рыбы. 
Лучше потратить это время на активный от-

дых, увлекательное путешествие или посвя-
тить себя искусству. Правда, юридические 
вопросы или дела, связанные с вложением 
денег, идут без особых осложнений. 8-й 
лунный день. Довольно сложный день для 
общения с сослуживцами или партнерами. 
Старые незавершенные дела имеют тенден-
цию всплывать именно в этот день и отни-
мать как никогда много сил и времени. Для 
второй фазы свойственен еще более значи-
тельный подъем энергии и внутренних сил,                                      
сильно выраженная активность.

24 ноября. Растущая Луна в знаке Рыбы. 
9-й лунный день. Критический день. Нужно 
быть готовым к борьбе с обольщениями, об-
маном и иллюзиями. Необходимо постараться 
сдержать себя и не выпускать на поверхность 
возникающее негативное отношение к окру-
жающим людям. Обострение конфликта и 
конфронтация не принесут пользы ни одной 
из сторон. Внимание лучше уделить про-
должению давно начатых дел, требующих        
рутинного исполнения.

25 ноября. Растущая Луна в знаке Овен. 
Время характеризуется повышенной импуль-
сивностью, поспешностью, граничащей с 
опрометчивостью. Лучше отложить дела, тре-
бующие точности и продуманности, так как 
если не учесть какую-либо мелочь, это обя-
зательно обернется негативными последстви-
ями. 10-й лунный день. Благоприятное для 
творчества, любви и духовных поисков вре-
мя. Хорошо продвигаются абсолютно любые, 
как важные, так и не очень дела.

26 ноября. Растущая Луна в знаке Овен. 
11-й лунный день. Один из самых позитивных 
и энергетически мощных дней лунного меся-
ца. Воплощение любых планов и замыслов 
приведет к желаемым результатам с наимень-
шими затратами сил с вашей стороны. Можно 
смело отправляться в долгое путешествие. 
В деловой сфере начинается благоприятное 
время для осуществления запланированных 
дел, решения трудных вопросов и проблем. 
Дела, требующие большой активности,                     
будут даваться нетрудно.


