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З 17 по 24 вересня в Сєвєродонецьку
на базі Луганського обласного академічного українського
музично-драматичного театру відбудеться
ІІ Всеукраїнський фестиваль
театрального мистецтва «СвітОгляд»

Восьме місце посіла Луганська область у рейтингу
за підсумками ЗНО - 2019 проти дванадцятого
за результатами ЗНО у минулому році.
Рейтинг складений інформаційним порталом «Освіта.ua»

Стежками
Лемківщини

Різдво Пресвятої Богородиці

День Миру

Шановні мешканці
Новоайдарського району!

Шановні новоайдарці!

21 вересня православні християни святкують Різдво Пресвятої Богородиці – свято
справжньої радості.
Зі святом вітаємо всіх християн! Нехай в цей світлий
день всі наші душі наповнюють лише радість і сяйво.
Нехай зійдуть до вас любов, щастя, добро і радість.
Нехай Діва Марія допоможе у всіх починаннях, дарує
нам всім благ в сімейному житті і підтримає всіх, хто
потребує заступництва. Хай серця будуть сповнені
чистої віри!
В. о. голови районної		
держадміністрації
т. В. нОВИКОВА.

Голова районної
ради
В. В. Макогон.
День
фармацевтичного
працівника

Шановні фармацевти!
Новоайдарська районна державна адміністрація
та районна рада щиро вітають вас з нагоди святкування вашого професійного свята - Дня
фармацевтичного працівника.
Фармацевтична галузь є необхідною складовою
успішного функціонування сфери охорони здоров’я,
а отже, ви несете високу відповідальність за збереження здоров’я кожного з нас. Ваша відданість
благородній справі, глибокі знання і фаховий досвід
поєднуються з духовністю, милосердям та щирим
співчуттям до людей.
Від душі зичимо вам міцного здоров’я, щастя, натхнення. Бажаємо вам частіше бачити вдячність на обличчях людей за вашу доброзичливість, уважність та
професіоналізм!
В. о. голови районної		
держадміністрації
т. В. нОВИКОВА.

Голова районної
ради
В. В. Макогон.

Новоайдарська районна державна адміністрація та Новоайдарська
районна рада вітають вас з Днем Миру!
Мир – це упевненість у завтрашньому дні, у своєму
майбутньому. Всі ми живемо надією на краще, особливо сьогодні, коли на території нашої держави
війна.
У цей день ми хочемо побажати всім нам божої
благодаті, мирного неба і процвітання. Бажаємо вам
миру в усьому!
В. о. голови районної		
держадміністрації
т. В. нОВИКОВА.

Голова районної
ради
В. В. Макогон.

День партизанської слави
Дорогі ветерани!
Від імені Новоайдарської районної
державної адміністрації та районної
ради прийміть вітання з Днем партизанської слави.
Це – свято людей сильних духом і з чистою
совістю, котрі не шкодували життя для перемоги над
ненависним ворогом.
З почуттям безмежної подяки й любові ми віддаємо
данину поваги ветеранам: колишнім підпільникам і
партизанам, захисникам і визволителям рідної землі
– усім, кого ми з гордістю називаємо народними
месниками.
Низько вклоняємося вам, дорогі ветерани, і
висловлюємо щиру подяку за ваш подвиг і перемогу, за розуміння й батьківську підтримку в побудові
незалежної України.
Здоров’я, щастя, добра й благополуччя вам і вашим
родинам!
В. о. голови районної		
держадміністрації
т. В. нОВИКОВА.

Голова районної
ради
В. В. Макогон.

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!
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флюорографічних обстежень - 1
млн 900 тис. грн;
- на співфінансування та на виготовлення проектно-кошторисної
документаці будівництва мультіфункціонального
спортивного
майданчика (для занять 4 видами
12 вересня відбулась чергова сесія районної ради сьомого скликання під головуванням Віктора Ма- спорту) - 1 млн 221 тис. грн;
- капітальний ремонт (другокогона, голови районної ради. Прибуло 26 депутатів. Секретарем обрано Валентину Лисняк. На сесію
го
поверху) дошкільного закладу
запрошені в. о. голови РДА Тетяна Новикова, сільські голови, керівники комунальних установ та
дитячого садочка «Сонечко» - 253
підприємств. На порядок денний винесено 44 питання.
тис.грн та на його огородження –
майже 372,5 тис. грн. Депутати також узгодили відкриття ще однієї
групи в д/с «Сонечко» (після проведення ремонту) та затвердили
збільшення штату працівників;
- капітальний ремонт читальної зали комунального закладу «Міська універсальна
публічна бібліотека м. Щастя»
співфінансування - 144 тис. грн.
Реалізація проекту здійснюється
за Програмою ООН із відновлення
і розбудови миру України у рамках
конкурсу зі створення громадсьЗвіти. Депутати заслуха- 2021 роки; соціального захисту розпорядників бюджетних коштів, ких просторів на базі публічних
бібліотек Донецької та Луганської
ли та прийняли до відома звіти: і реабілітації осіб з інвалідністю виділено на:
- оновлення матеріально-тех- областей;
постійної комісії з питань агро- на 2016-2020 роки; соціального
- капітальний ремонт підлоги
промислового розвитку, екології захисту громадян, які постраж- нічної бази установ охорони
фойє
другого поверху та покрівлі
та використання природних дали внаслідок Чорнобильської здоров’я, які надають вторинну
будівлі
комунального закладу
ресурсів по виконанню своїх по- катастрофи, на 2016-2020 роки; (спеціалізовану) медичну до«Щастинський
міський Палац
вноважень за звітний період (го- соціального захисту вразли- помоги (Новоайдарське РТМО
культури»
415,0
тис. грн.;
лова комісії – Сергій Степаненко); вих верств населення, ветеранів – 2 млн. 967,2 тис. грн., лікарня
капітальний
ремонт
житлових
щодо фінансово - господарської війни, праці, військової служби, м. Щастя - 1 млн. 675,4 тис.грн.),
будинків
по
м.
Щастя
–
2
млн 795
діяльності за 2018 рік КНП «Но- пенсіонерів та громадян похилого а саме: на придбання меблів,
тис.
грн.;
медичного обладнання, персовоайдарський ЦПМСД» (голов- віку на 2017-2021 роки.
- на співфінансування проекту
Бюджет. Доповідала началь- нальних комп’ютерів та іншої
ний лікар – Ольга Корж), Ново«Відкрита
влада - запорука довіри
айдарського РТМО (в.о. головного ник фінансового управління РДА оргтехніки для лікарів. По Новонаселення!»
на облаштування вулікаря – Дмитро Гречишкін), КЗ Валентина Перова. За звітний айдарському РТМО передбачено
личного
екрану
на будівлі Ново«Щастинська міська лікарня Но- період надійшло доходів на суму придбання сучасного цифрового
айдарського
будинку
культури –
воайдарського району Луганської 180 млн 308 тис. грн. Найбільш пи- рентгенологічного апарату для
області» (головний лікар – Олег тому вагу серед власних податків
Супрун);
РКП «Райбудзамов- та зборів (98,8 %) займає податок
лення» (директор – Валентина на доходи фізичних осіб, фактичні
Неверовська); про підготовку надходження якого склали 41 млн
навчальних закладів Новоай- 686 тис. грн. при плані 39 млн 894
дарського району до початку но- тис. грн., або виконання становить
вого 2019/2020 навчального року 104,5 %.
Бурхливим стало обговорента роботу закладів освіти Новоайдарського району за 2018/2019 ня питання щодо внесення змін
навчальний рік (начальник відділу видаткової частини районного
освіти РДА – Олександр Селіхов). бюджету на 2019 рік.
За рахунок перевищення
Начальник РУСЗН Ольга
Селіна доповіла про хід виконання дохідної частини районного бюдрайонних Програм: щодо надання жету на 2 млн 160 тис. грн та
пільг з послуг звꞌязку, інших перед- перерозподілу невикористаних
бачених пільг та компенсаційних асигнувань по бюджетним установиплат за пільговий проїзд окре- вам (економії бюджетних коштів),
мих категорій громадян на 2017- враховуючи пропозиції головних

100,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт адмінбудівлі Победівської сільської
ради, де одночасно з сільською радою розміщуються дитячий садок,
бібліотека та ФАП – 188,3 тис. грн.
- поточний ремонт ДЮСШ.
Культура. Депутати затвердили плановий контингент учнів
на 2019-2020 навчальний рік у
Школі мистецтв естетичного виховання міста Щастя – 320 учнів
та у Новоайдарській дитячій
школі мистецтв – 160 учнів. Встановлена щомісячна оплата за навчання в Щасті: фортепіано – 140
грн.; спів – 140 грн.; гітара – 140
грн.; баян, акордеон – 110 грн.; образотворче мистецтво – 120 грн.;
хореографія – 120 грн.; домра,
бандура – 110 грн.; скрипка – 110
грн.; духові інструменти – 110 грн.
У Новоайдарі: фортепіано – 110
грн.; вокал – 110 грн.; гітара – 110
грн.; баян, акордеон – 80 грн.; балалайка – 75 грн.; образотворче
мистецтво – 80 грн.; хореографія
– 80 грн.; духові інструменти – 75
грн.
Медицина. У рамках реформування медичної галузі медичні
установи
вторинної
ланки,
РТМО та Щастинська лікарня,
перетворюються у комунальні
некомерційні установи з моменту
прийняття рішення районної ради.
Двадцять шоста сесія може
вважатись найдовшою за весь час
каденції депутатів сьомого скликання – вона продовжувалась майже п’ять годин.
І. КРАСНОЩОКОВА.

Запрошення
до участі у конкурсі
Новоайдарська районна громадська організація «ДОБРОБУТ»
та Програма розвитку ООН (ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ
МИРУ) цим оголошенням запрошують ліцензованих підрядників з
доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах мікропроекту «Удосконалення механізмів та
підвищення рівня громадської безпеки через створення навчальноігрового простору в парку «Сосновий» смт. Новоайдар».
Перелік робіт та обладнання: улаштування майданчика для сучасного освітнього простору, на якому буде встановлено дитячий
майданчик з елементами дорожньої розмітки, який включає в себе
перехрестя з дорожніми знаками та світлофорами для наочної
демонстрації правил дорожнього руху та ігровими елементами у
вигляді ігрових комплексів, що включають гірки, гойдалки, сітки і
драбинки для лазіння, а також автомобілів, мотоциклів, вертольотів
за тематикою патрульної служби.
Тендерну документацію можна безкоштовно отримати за такою
адресою: Луганська область, Новоайдарський район, смт Новоайдар, вул. Банківська 31, кабінет 23-24. Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 60 (шістдесяти) днів з дати розкриття Конкурсних пропозицій і повинні бути в запечатаному вигляді
доставлені за вищенаведеною адресою до 09 годин 7 жовтня
2019 року, після чого вони будуть розкриті у присутності наявних
учасників тендеру. Конкурсні пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не приймаються і повертаються учасникам тендеру
нерозкритими.
Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову
інформацію за адресою, зазначеною вище, або за телефоном:
0661294443 Світлана.

Президент України Володимир Зеленський з метою збереження, відтворення
і ефективного використання
цінних природних комплексів
та об'єктів басейну річки
Сіверський Донець утворив на
території Кремінського району
Національний природний парк
«Кремінські ліси».
В Указі зазначається, що до

території Національного природного парку «Кремінські
ліси» погоджено включення в
установленому порядку 7 тис.
269 гектарів земель державної
власності, а саме: 3 тис. 121 гектара земель, що перебувають
у постійному користуванні ДП
«Кремінське
лісомисливське
господарство», що вилучаються у землекористувача та на-

даються національному природному парку в постійне
користування, і 4 тис. 148
гектарів земель, що перебувають у постійному користуванні
ДП «КЛГ» і включаються до
території національного природного парку без вилучення у
землекористувача.
depo.ua
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14 вересня місто святкувало
56-й День народження. Початком
святкових заходів стало відкриття
двох проектів учасників конкурсу
«Громада своїми руками».
Біля Щастинської ЗОШ № 2
відкрили майданчик із штучним
покриттям для волейболу та баскетболу. Спортивний майданчик,
як зазначив директор Луганської
ТЕС Борис Сафонов, це подарунок
усьому місту від компанії ДТЕК

больного майданчика задало тон
святкуванню Дня міста Щастя.
О 15-й годині площа Миру
розцвіла цікавими та незвичайними творчими зонами. Персонажі
українського літературного фольклору розгулювали площею, а неподалік в ретро-зоні щастинці із
задоволенням фотографувалися
біля старого патефону та старовинного дзеркала, яке, мабуть,
пам’ятає солом’яні капелюшки

та народного депутата Вікторії
Гриб. В. о. керівника ВЦА Світлана Клімкова тепло привітала всіх
щастинців із ще одним великим
спортивним подарунком для Щастя, відтепер опікуватися здоровим
способом життя стане легше, зазначила очільник міста. Подарунки юним спортсменам від ДТЕК,
дружні аплодисменти переможцям
першого товариського матчу між
двома школами, яскравий виступ
команди підтримки – таке спортивно-творче відкриття волей-

та чепурні фраки. Майстер-класи із зав’язування хусток та краваток, театральної майстерності
прикували увагу містян.
А дитячий подив та щиру радість
викликав домашній тваринний
цирк. Саме так, виставка домашніх
улюбленців перетворилася на розвагу, де кожен маленький улюбленець зміг показати не тільки свою
красу, але й на що він здатен. Приз
глядацьких симпатій було віддано
величезному кролю Сєні.
Жива
музика,
декоратив-

но-ужиткове мистецтво від Щастинської школи мистецтв стали
прикрасою свята.
До Дня міста усі навчальні заклади підготували свої презентації.
Цього року це були фотороботи
під назвою «Моє улюблене Щастя». Разом із школами виставили фотознімки та відкрили свій
проект «Мандруючи Донбасом»
учасники фотостудії «Junior style».
Альона Андрусіва та Олександра
Агєєва – керівники студії - розповіли про творчі задуми та проекти,
здійснені раніше. Краса Донбасу
надихає дітей, а керівники-товариші-друзі допоможуть досягти
майстерності.
О 18:00 розпочалась офіційна
частина свята, яка відбувалась в
доволі незвичній формі. Червона доріжка та привітання у стилі
Голівуда з врученням статуетки «Оскар», подяка за сумлінну
працю та оплески.
З Днем міста щастинців вітали
в. о. керівника ВЦА Світлана Клімкова, народний депутат України
Вікторія Гриб, в. о. голови Новоайдарської РДА Тетяна Новикова,
голова Новоайдарської районної
ради Віктор Макогон, директор Луганської ТЕС Борис Сафонов та секретар Петропавлівської селищної
ради Олена Тріщенко.
За сумлінну працю, високий
професіоналізм в роботі та з нагоди відзначення Дня міста Щастя
грамотою Новоайдарської районної державної адміністрації та
Новоайдарської районної ради
нагороджені:
БОЯРЕНКО Кирил Юрійович головний спеціаліст з питань ЖКГ
ВЦА міста Щастя; ПЕНЬКОВА
Валентина Іванівна - завідувач по
господарству Будинку культури
міста Щастя; ПРЯНИЧКІНА Юлія
Леонідівна - заступник директора з
виховної роботи Щастинської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-II ступенів;
ШВИДУНОВ Володимир Іванович
- головний спеціаліст-юрисконсульт ВЦА міста Щастя; ЯРОШЕНКО Анастасія Володимирівна
- координатор Центру психосоціальної адаптації міста Щастя.
Почесною грамотою ВЦА міста Щастя нагороджені ГАЙВОРОНСЬКИЙ Олександр Володимирович - головний спеціаліст
ВЦА міста Щастя; ДЯЧУК Ірина Миколаївна – вихователь КЗ
«Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) комбінованого типу
«Зірочка»; ЖУКОВА Віталія Вікторівна – фельдшер з медицини
невідкладних станів підстанції
№6 міста Щастя; ЗАГУМЕННОВА Наталія Олександрівна – педагог-організатор Щастинської ЗОШ
I-III ступенів № 2; ІВАНОВА Алла
Вікторівна - завідувач господарством КЗ «Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Івушка»;
ІГНАТОВ Сергій Олександрович
- водій легкового автомобіля КЗ
«Щастинська теплова енергетична компанія»; КЛИМЕНКО Наталія Віталіївна – бухгалтер КЗ
«Щастинський міський Палац
культури»; КОЛЕСНІКОВА Юлія
Вікторівна - викладач Щастинського відділення ВП «Регіональний
центр професійної освіти Луганського національного університету
ім. Тараса Шевченка»; ЛАПИГІНА
Ольга Сергіївна – головний спеціа-
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ліст з кадрових питань ВЦА міста
Щастя; МИРОШНИЧЕНКО Ірина
Михайлівна - заступник головного
бухгалтера КП «Жилбудсервіс»;
ОЛЕЙНИЧЕНКО Віра Олександрівна – економіст КЗ «Щастинська міська лікарня Новоайдарського
району Луганської області»; КОЛЕСНІКОВ Віталій Іванович - керівник гуртка Державного ПТНЗ
«Щастинський професійний ліцей»; ОСАДЦИК Ігорь Миколайович - майстер лісу Щастинського
лісництва ДП «Станично-Луганське досвідне лісомисливське господарство»; ПАЛАГУТА Наталія
Григоріївна - головний спеціаліст
ВЦА міста Щастя; ПАПЕТА Ольга
Станіславівна - діловод 32 ДПРЧ
ГУ ДСНС у Луганській області;

- секретар-друкарка Щастинської
обласної загальноосвітньої санаторної школи — інтернату І-ІІ ступенів; ЯНУШ Марія Ігорівна - викладач музичних дисциплін КПНЗ
«Школа мистецтв естетичного
виховання м. Щастя Новоайдарського району Луганської області»;
ЯРОШЕВИЧ Олександр Вікторович - провідний інженер підрозділу
служби охорони праці Північного
регіону Щастинського району електричних мереж ТОВ «Луганське
енергетичне об’єднання»; ЯЦУРА
Яна Вікторівна - оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин Щастинської
газової дільниці Старобільського
МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз».
Честь відкрити урочистості

ТАРАНЮК Роман Михайлович
— керівник департаменту із сервісів ВП «ЛУГАНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ»
ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДТЕК
СХІДЕНЕРГО»; ТІМБАЙ Олена Вікторівна - в.о. завідувача
КЗ «Міська бібліотека для дітей
м. Щастя»; ТУШЕВСЬКА Карина Абуязітівна - слідчий відділення поліції № 1 Новоайдарського
ВП ГУНП в Луганській області;
ШЕРЕМЕТА Арина Григоріївна

яскраво-бурхливим флешмобом
«Живе серце Щастя» припала
колективу школи мистецтв.
А потім линула музика. Після
святкового концерту співаків міста
щастинцям подарували концертну
шоу-програму «Поліграф ШарікоFF». Серьога — український хіпхоп- виконавець вразив щастинців,
його виступ – це безліч приємних
емоцій та на останок виконання відомого хіта «Чорний бумер».
schastye-rada.gov.ua
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Весть о том, что 14 сентября состоятся ХІІІ районные сельские спортивные игры «Новоайдарщина – 2019» взбодрила. Куда и хандра делась! Прохлада субботнего утра бодрила и дарила радостное,
хорошее настроение. Хотелось поскорее соприкоснуться с удивительным спортивным праздником,
ради которого я и прибыл на стадион «Колос» районного центра.
смена! Наблюдаю за выступлением Анатолия Стародуб
(Дмитриевский сельский совет). Мастерски делает рывки
двухпудовой гири. Итог – 110
раз – рекорд ХІІІ спортивных
игр. Немного отстал от него
Михаил Полянский (г. Счастье).
Его результат – 105 раз. Хорошие результаты в своих весовых
категориях показали Владимир
Якуба (г. Счастье), Александр
Костенко (Дмитриевский сельский совет), Сергей Перепелица (Денежниковский сельский
совет).
В каждом виде спорта названы
имена чемпионов и
поставка
корпуса.
ПросматриИтак, по порядку. Футбольное поле. Травка подкошена. вается быстрое наращивание призёров. О легкоатлете СерСделана разметка. Такой по- скоростной выносливости и пе- гее Щирове было сказано
рядок вижу впервые. Весёлые, ревод бега в полёт. Финиш. Се- выше. Призёрами стали Макжизнерадостные спортсмены в кундомер отсчитал 3 минуты и сим Мухин (Райгородский
новенькой форме обнимаются, 11 секунд. Это результат Сергея сельский совет), Дмитрий Бородин (Гречишкинский сельский
обмениваются тёплыми рукопо- Щирова (Новоайдар).
– Ясно, мой рекорд не побит, совет). В забеге женщин на 800
жатиями. По всему видно: очень
метров чемпионкой стала Веро–
говорит
собеседник.
рады этой встрече.
– А какой он у тебя? – ника Смолий (Гречишкинский
Подаётся команда к построению. В строю семь спортив- спрашиваю.
– 2 минуты и 50 секунд, –
ных дружин, в составе которых
десятки спортсменов. Главный отвечает и уходит с улыбкой,
судья соревнований Александр мол, знай наших.
Эх, думаю, сбросить бы с
Курочка докладывает членам
оргкомитета о готовности на- плеч хотя бы на считанные мичать спортивный праздник. нуты лет шестьдесят, да выйти
С тёплыми приветственными на беговую дорожку и вновь
словами обращаются к спортс- почувствовать в душе прелесть,
менам председатель районного прилив сил, наслаждение от Косовета Виктор Васильевич Ма- ролевы Спорта, когда, уверенно
когон, временно исполняющая стартовав в забеге на коронобязанности председателя рай- ную дистанцию – 1500 метров,
госадминистрации Татьяна Вла- забываешь обо всём, видишь
димировна Новикова. Раздают- перед собой соперника и сеся дружные и продолжительные рую ленту дорожки… А потом,
рукоплескания. Поднять Госу- став чемпионом, перевести дух,
дарственный Флаг поручается укротить волнение, осмыслить,
результат,
капитанам команд. Звучит Гимн проанализировать
и… возвратиться в своё восьУкраины.
Вскоре ожили беговые до- мидесятилетие, с горечью, сельский совет). Была удосторожки, мини-футбольные поля. слезинкой на глазах чуть-чуть ена грамоты самая юная легСтартовали легкоатлеты-муж- слышно прошептать: «Прощай, коатлетка Кристина Фисанова
чины. Забег на дистанцию 1 км. юность… Прощай, любимый (Новоайдар).
Чемпионом по шашкам среди
В нём семь человек. Мой собе- вид спорта…». А «коронку»
мужчин
стал Леонид Запасный
седник, в недавнем прошлом свою в далёком 1957 году, на со(Дмитриевский
сельский совет).
ревнованиях
школьников,
я
прозамечательный кроссмен, чемпион межведомственных сорев- бежал за 4 минуты и 11 секунд. Среди женщин чемпионство завоевала Наталья Рожкова (Новонований и призёр первых об- Но это к слову.
Стою вблизи площадки, где айдарский поселковый совет).
ластных сельских спортивных
Пришлось увидеть и настоидёт
соревнование гиревиков.
игр, которые проходили в Старобельске (1999 г.), мне шеп- Не понаслышке знал о геро- ящие «бои» футболистов. На
нул: «Так хочется посмотреть ях этого вида спорта, о парнях первое место вышла команда
из села Гречишкино: Василии Новоайдарского поселкового
выступление студентов…».
Слежу за забегом. Уже на пер- и Андрее Батуриных, Иване и совета. Второе место завоевавом круге выделился спортсмен. Викторе Карташовых. Отрад- ли футболисты Райгородского
Великолепный бег. Правильная но, что в районе есть достойная сельского совета. Третье место
заняли футболисты г. Счастье.
Заключительный вид соревнований – перетягивание каната. Здесь собрались все участники спортивных игр. Они
восторженно следили за ходом
поединков, на секунды замирали, затем начинали громко
кричать, хлопать в ладоши, свистеть, т. е. всячески стремились
поддержать коллег по команде.
Кому удача улыбнулась? Победителями стали ребята Райгородского сельского совета.
Второе место у спортсменов
Новоайдарского поселкового
совета, третье - у Алексеевского сельского совета.
Общекомандные
места
распределились так: Новоайдарский поселковый совет,

г. Счастье, Райгородский сельский совет. Командам вручены
кубки.
В ходе этого замечательного
действа меня мучила тревога.
Суть её в том, что у молодёжи
нет стремления закалять себя
физически, посещать спортивные мероприятия, желания добиться оздоровления организма
и стать на путь здорового образа
жизни. Мои собеседники разговор сводили к одному: надо заинтересовать.
Извините, но о какой же большей заинтересованности можно
говорить?! Мне пришлось побывать на многих областных
летних сельских спортивных

играх. Я не увидел такого изобилия грамот, дипломов, медалей, подарков, кубков, которые
вручены спортсменам района
на играх «Новоайдарщина –
2019». Наша власть не пожалела средств на приобретение
необходимого. Одних призовых
медалей спортивная дружина
получила более тридцати!
Выскажу своё мнение. Суть
в том, что физическая культура
находится на последнем месте
среди множества школьных
дисциплин. Она не оказывает заметного оздоровительно-

го эффекта на подрастающее
поколение. Что надо сделать?
Вывести этот предмет «из
тени». Это было сделано в Денежниковской средней школе
в пятидесятых годах прошлого
столетия. Физическое воспитание учащихся поставили на
второй план. Не потребовались
ни большие средства, ни кардинальные изменения в учебном
процессе. Для старшеклассников (мы обучались во второй половине дня) ввели физзарядку.
За её осуществлением был установлен строгий контроль как
со стороны директора школы
Н. С. Горбачёва, так и классных
руководителей. Мы почувствовали существенные сдвиги в
лучшую сторону в деле нашего
оздоровления и повышения нашего спортивного мастерства.
Кстати, из окон нашего класса
открывался вид на волейбольную площадку.
Пишу материал, а в мыслях
– воспоминания о чествовании
победителей районных сельских спортивных игр. Горячие,
идущие от души и сердца, поздравления, напутствия, взволнованные слова благодарности,
сказанные в адрес спортивных
дружин.
Уставшие,
но
весёлые,
жизнерадостные, улыбающиеся
спортсмены покидают стадион.
До свидания, ХІІІ районные
сельские спортивные игры «Новоайдарщина – 2019»! Вы уже
история.
С уважением,
ваш Дмитрий КУРОЧКА.
P. S. Особой благодарности
заслуживают члены судейского
корпуса. Они действовали оперативно, справедливо и честно.
Искреннее «спасибо» поварам
походной армейской кухни за
то, что накормили спортсменов, и не только их, вкусным
кулешом и напоили ароматным
чаем.
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Нещодавно представники Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату – сестра медична вищої категорії Світлана Александрова, молодша медична сестра (санітарка палатна) Володимир Жадан взяли участь у конкурсі «Професійна майстерність фахівців обласних стаціонарних
установ», який був проведений на базі Нижнянського обласного психоневрологічного інтернату.
«Домашнє завдання».
Наші учасники сестра медична Світлана Александрова, молодша медична сестра (санітарка палатна) Володимир Жадан
своє Домашнє завдання представили у вигляді санітарного
бюлетеня на тему здорового способу життя, зокрема «Профілактика туберкульозу», яка, на жаль,
актуальна на даний час».
Об’єктивне журі конкурсу за
підсумками 4-х етапів визначило
переможців конкурсу професійної майстерності. Приємно відзначити, що за результатами змагань Дмитрівський ОПНІ посів
призове 3 місце! Щиро вітаємо
наших співробітників з «бронКонкурс професійної майс- сестер та молодшого медичного зою» та гідним представленням
терності – це форма трудового персоналу, поширення передо- закладу на обласному етапі!
«Звичайно, ми чимало готузмагання, найбільш ефективна вого професійного досвіду, навались
та дуже хвилювались пеформа демонстрації своїх зді- дання навичок догляду за підоред
конкурсом,
- розповідають
бностей, впровадження пере- пічними, - розповідає директор
Світлана
та
Володимир.
– Але
дових прийомів і методів праці, ОПНІ Ірина Фрольченко.
ми
хотіли
представити
ДмитрівПроводився він у чотири
нової техніки і прогресивної
технології, підвищення рівня етапи. Перший перевіряв тео- ський ОПНІ якнайкраще. Та,
професійної підготовки, вияв- ретичні знання й проводився у якщо чесно, це було не так вже
лення кращих індивідуальних вигляді тестування та вирішення і важко, адже ми дуже любимо
свою професію, прагнемо розвипоказників, підвищення інтересу ситуаційних завдань.
Другий етап – це візит- ватися та бути справжніми продо професії та її популяризації.
Можна сказати, що конкур- на картка учасника. Кожний фесіоналами своєї справи. А такі
си фахової та професійної майс- учасник представляв себе та конкурси дають непогану можтерності є однією з ефективних надавав інформацію про ос- ливість і «підтягтись» в чомусь, і
перевірити себе, і дізнатись щось
форм стимулювання потреби в
оновленні професійних знань,
творчому пошуку, удосконаленні
навичок професійної діяльності. Вони надихають на освоєння нових знань, вдосконалення
навичок. Позитивною рисою є і
те, що в процесі їх підготовки і
проведення задіяний весь колектив закладу. Це створює творчу
атмосферу, накладає певну відповідальність на той чи інший
підрозділ установи за рівень професійної підготовки співробітників, забезпечує можливість не
тільки виявляти фахові знання,
професійну компетентність, а й
загальну ерудицію, ділові якості
особистості, тощо.
Тож з впевненістю можна говорити, що проведення конкурсів
професійної майстерності – це новні напрями діяльності зазавжди професійне свято усього кладу, поставлені завдання та нове, щоб потім застосувати це
на практиці, на своєму робочому
колективу. Хоча, звичайно, вони шляхи їх реалізації.
Третій – бліц-опитування – місці».
вимагають чималих зусиль.
Конкурси фахової майстер«Конкурс «Професійна майс- вимагав швидкості та точності
ності
ще раз доводять, що наша
терність фахівців обласних ста- знань: кожному учаснику задакраїна
отримає кваліфікованих
ціонарних установ» проводився валися три питання, на які поспеціалістів,
які знають свою
з метою підвищення престижу трібно було надати відповідь
справу,
вміють
та люблять прапрофесії сестри медичної, про- протягом 1 хвилини.
цювати!
Висока
майстерність у
Четвертий етап мав назву
фесійного
рівня
медичних
набутій професії дозволяє бути
конкурентоспроможним на ринку праці. Професіоналізм забезпечує високу професійну
мобільність, здатність оперативно освоювати нововведення і
швидко адаптуватися до мінливих умов, здатність самостійно
обирати сферу діяльності, приймати відповідальні рішення і
забезпечувати
саморегуляцію
поведінки.
А те, що співробітники Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату традиційно посідають високі місця,
свідчить про їхній професіоналізм, небайдужість та любов
й повагу до обраної справи.
Так тримати!
М. ТИХОНОВА.
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Швидко промайнуло красне літечко. Якось непомітно підкралась
осінь-чарівниця, багата на подарунки. Бадьоро продзвенів перший
дзвоник у нашій рідній Новоайдарській школі-гімназії, запрошуючи нас, дітвору, до навчання. Та поряд з уроками на нас з самого
початку навчального року чекало багато змістовних подій. Перший тиждень навчання не став винятком та виявився насичений
різними заходами, про які мені хочеться розповісти на сторінках
районної газети.
3 вересня учні нашої школи змагання з футболу, волейболу,
разом із учителями вшанували козацькі розваги. Весело, завзято
пам'ять бійців 3-ого батальйону те- проходили спортивні ігри «Посариторіальної оборони Львівщини ди ріпку», «Зайчики-пострибай«Воля», загиблих 3.09. 2014 року чики», «Гаряча картопелька», «Кіт
біля с. Побєда нашого району, коли в мішку» у молодших школярів.
російські бойовики здійснили об- Це були ігри з елементами танцю,
стріл з реактивних установок БМ- на рівновагу, з елементами єди30 «Смерч» Учні та вчителі гім- ноборств та акробатики. Ніхто не
назії поклали квіти до пам’ятного стояв осторонь. У ці дні подвір’я
меморіалу загиблим. Разом з усі- нашої школи перетворилося на
ма присутніми вшанували пам'ять суцільний спортивний майданчик,
загиблих Хвилиною мовчання. де знайшлося місце кожному. Та
17 хлопців назавжди залишаться головне не перемога, а те, що учні
та вчителі із задоволенням стали
в наших серцях. Вічна їм слава.
Того ж дня у школі почався учасниками чудового спортивного
Олімпійський тиждень. Він про- дійства. Усі учасники заходу отриводиться з метою популяризації мали позитивні враження та натхздорового способу життя і спорту й нення для подальших спортивних
традиційно закінчується Олімпій- досягнень. Також учні познайомиським уроком. Адже саме фізичне лися із спортивними досягненнями
виховання є одним з важливих на- наших відомих футболістів – Євпрямків освіти, воно спрямоване гена Селіна та Сергія Андрєєва,
на збереження і зміцнення здо- подивилися презентації «Швидров'я учнів, гармонійний розвиток, ше, вище, далі», «Здоровий спосіб
формування звички до здорового життя» тощо.
Заключним
етапом
став
способу життя, виховання почуття
патріотизму, а також надання мож- флешмоб «Ми – олімпійські резерливостей розширити знання про ви». З гарним настроєм та великим
олімпійські види спорту та біль- задоволенням закінчили ми наш
ше дізнатися чи поспілкуватися з Олімпійський тиждень. З гордістю
можемо сказати, що в нашій шкоуспішнішими спортсменами.
На нас чекав дуже спортивний лі-гімназії ростуть сильні, сміливі,
й насичений тиждень. Учні впро- спритні діти. Впевнена, цей тиждовж тижня змагалися у спритності день запам’ятається надовго, адже
та витривалості, отримали можли- отримали безліч емоцій, позитиввість більше дізнатися про історію них вражень. А рухливі ігри на свіОлімпійського руху, його ідеї та жому повітрі – це одна із запорук
принципи. Протягом всього тижня здоров’я.
Тож нехай Олімпійський вовсі без винятку учні школи брали
участь у різноманітних спортивних гонь додасть нам сили і наснаги!
змаганнях, іграх, козачих розвагах. Ми щиро віримо, що в нашій шкоМабуть, не треба зайвий раз казати, лі зростуть майбутні олімпійці.
що ми – діти активні, бігати, стри- Будьмо сильними та спритними,
бати, змагатися полюбляємо. Тож рухливими та швидкими!
радісно, дружно поринули всі в атК. ГАРМАШ,
мосферу змагань, кожен хотів покаучениця 8-Б класу
зати свої вміння, і кожен мав змогу
Новоайдарської
перевірити себе у командних іграх.
школи-гімназії.
У старших класах пройшли
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Інформація про намір
щодо отримання дозволу
на викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин
для ознайомлення з нею громадськості

Увага! Оголошення!
Новоайдарська районна громадська організація «Світанок» та Програма ООН із відновлення та розбудови миру оголошують конкурс з пошуку виконавця робіт по монтажу та
пусконалагодженню світлодіодного екрану зовнішнього та запрошують партнерів з доброю
репутацією надати цінові пропозиції на послуги з монтажу та встановлення світлодіодного
екрану зовнішнього з системою управління в рамках реалізації проекту «Відкрита влада –
запорука довіри населення!».
Перелік послуг:

Одиниця
виміру

Кількість

Послуга

1

2) Збірка, монтаж екрану;

Послуга

1

3) Монтаж РР;

Послуга

1

Послуга

1

Послуга

1

6) Монтаж боксу комутаційного;

Послуга

1

7) Монтаж кабелю силового / кручений пари;

м

120

8) Монтаж гофри / кабель-каналу;

м

100

9) Монтаж точки доступу;

Послуга

1

10) Монтаж
маршрутизатора;

Послуга

1

11) Організація
заземлення
металоконструкції,
пристроїв;

Послуга

1

12) Пусконалагоджувальні роботи вай-фай зона;

Послуга

1

13) Пусконалагоджувальні роботи (екран);

Послуга

1

14) Транспортні витрати.

Послуга

1

1) Організація каналу
зв’язку + 1 місяць абонплати;

4) Монтаж системи
управління екраном;
5) Монтаж і
пусконалагодження
системи озвучування;

Ціна за
одиницю, грн.

Сума,
грн.

Пропозиції надсилайте у вигляді кольорових сканованих копій повного (завершеного)
документа із печаткою, підписом та іншими атрибутами на електронну адресу: a12user@
bigmir.net із зазначенням у темі листа: «Конкурс на послуги з монтажу та пусконалагоджуванню світлодіодного екрану зовнішнього».
Додатково повідомляємо, що:
виконавець робіт по монтажу та пусконалагодженню світлодіодного екрану зовнішнього повинен бути на 3-й групі оподаткування та налагодити роботу з зовнішнім екраном та
ІР-камерою з наступними технічними характеристиками:
Габаритні розміри екрану, мм - 2560 х 3840 х 65;
Роздільна здатність - 250 х 380;
Шаг пікселей, мм - 10;
Максимальна яскравість - 6500 кд/м.кв.;
Кут огляду - 170/140;
Максимальна потужність, кВт - 4,8;
Середнє споживання, кВт/год - 1,8...2,6;
Напруга живлення - 220 В, 50 Гц,(+-30%);
Діапазон робочих температур, С°- -30...+55;
Вага екрану - 192 кг;
Підтримка відео - AVI, WMV, RMVB, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV, DAT,
VOB, TRP, TS, WEBM тощо;
Підтримка зображень - BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, PBM, PGM, PPM, XPM, XBM.
ІР- камери з WIFI модулем DH-IPC-К15АР:
Додатково повідомляємо: відповідно до умов фінансування міжнародної технічної допомоги витрати, що пов’язані із оплатою ПДВ, не визнаються донором. Цінові пропозиції
мають надаватися від неплатників ПДВ. В разі роботи з платником ПДВ, суми ПДВ не
будуть враховані як витрати у фінансовому звіті до наданого гранту.

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛУГАНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», діючи відповідно
до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 09.03.20006 р. № 108, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря організованими
стаціонарними джерелами у зв’язку із змінами до Національного плану
скорочення викидів від великих спалювальних установок, внесеними
розпорядженням КМУ від 24.07.19 р. № 597-р
Юридична адреса ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО»: 85612,
Донецька область, м. Курахове, вул. Енергетиків, 34.
Фактичне місцезнаходження ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС:
91480, Луганська область, Новоайдарський район, м. Щастя,
вул. Гагаріна, 1 «О».
ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС належить до першої групи об’єктів,
для яких розробляються документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів. Основний вид діяльності підприємства – виробництво електроенергії та теплової енергії у вигляді гарячої
води, яка використовується станцією та житлово-комунальним
господарством м. Щастя.
Викид забруднюючих речовин на підприємстві пов’язаний з процесами спалювання твердого, рідкого та газоподібного палива, зберіганням
і переміщенням сипучих матеріалів, зварювальними роботами, зливом та зберіганням нафтопродуктів та ін., у процесі чого в атмосферу надходять: ванадію п’ятиоксид, заліза оксид, сполуки марганцю,
міді оксид, натрію гідрооксид, натрію карбонат, нікель металічний,
нікелю оксид, сполуки свинцю, хром шестивалентний, цинку оксид, кремнію діоксид, миш’як, фториди добре та погано розчинні
неорганічні, суспендовані частинки недиференційовані за складом,
титану діоксид, ртуть металічна, азоту діоксид, аміак, водень хлористий, кислота сірчана, ангідрид сірчистий, сірководень, вуглецю оксид,
фтористий водень, пентан, метан, бензол, ксилол, спирт бутиловий,
спирт етиловий, масло мінеральне нафтове, уайт-спірит, вуглеводні
насичені С12-С19, неметанові леткі органічні сполуки, мастильноохолоджуюча рідина, вуглецю діоксид, азоту (І) оксид N2O.
Максимальний валовий викид забруднюючих речовин в атмосферу
від проммайданчика Луганської ТЕС складає 7,1 млн. тонн в рік.
Для промислового майданчика ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС встановлена нормативна санітарно-захисна зона розміром 1500 м. Нормативна
санітарно-захисна зона підприємства витримана – житлові забудови
знаходяться за її межею.
Відгуки та пропозиції просимо надавати протягом місяця з дати
опублікування оголошення до Новоайдарської районної державної
адміністрації: вул. Незалежності, 2, смт. Новоайдар, Луганська
область, 93500.

Увага! Оголошення!
Новоайдарська районна громадська організація «Світанок» в рамках виконання проекту «Відкрита влада - запорука довіри населення!»
Програми ООН із відновлення та розбудови миру, яка фінансується Європейським Союзом, оголошує конкурс та запрошує постачальників з
доброю репутацією надати цінові пропозиції на придбання світлодіодного екрану зовнішнього з системою управління для реалізації проекту.
Технічні характеристики світлодіодного екрану:
Габаритні розміри екрану, мм - 2560 х 3840 х 65;
Роздільна здатність - 250 х 380;
Шаг пікселів, мм - 10;
Максимальна яскравість - 6500 кд/м. кв.;
Кут огляду - 170/140;
Максимальна потужність, кВт - 4,8;
Середнє споживання, кВт/год - 1,8...2,6;
Напруга живлення - 220 В, 50 Гц,(+-30 %);
Діапазон робочих температур, С°- -30...+55;
Вага екрану - 192 кг;
Підтримка відео - AVI, WMV, RMVB, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V,
MKV, MOV, DAT, VOB, TRP, TS, WEBM тощо;
Підтримка зображень - BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, PBM, PGM, PPM,
XPM, XBM.
Пропозиції надсилайте у вигляді кольорових сканованих копій
повного (завершеного) документа із печаткою, підписом та іншими
атрибутами на електронну адресу: a12user@bigmir.net із зазначенням у темі листа: «Конкурс на закупівлю світлодіодного екрану» до
16 вересня 2019 року включно.
Додатково повідомляємо: відповідно до умов фінансування міжнародної технічної допомоги витрати, що пов’язані із оплатою ПДВ,
не визнаються донором. Цінові пропозиції мають надаватися від неплатників ПДВ. В разі роботи з платником ПДВ, суми ПДВ не будуть
враховані як витрати у фінансовому звіті до наданого гранту.

продам
ДОМ на берегу реки Айдар. Все
удобства. Рассмотрим любые варианты. 095-291-17-01, 050-31-27-955.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ со
всеми удобствами. Ул. Коваленко.
095-15-88-617.
КВАРТИРУ, 099-33-68-779.
СРОЧНО МАГАЗИН в Новоайдаре и ХОЛОДИЛЬНУЮ ВИТРИНУ. 050-168-85-42.
ВАЗ-2101. 050-82-49-362.
СКУТЕР Viper Storm-150.
066-31-32-595.
МОРОЗИЛЬНИК и ХОЛОДИЛЬНИК. 095-291-17-01.
ЩЕНКОВ немецкой овчарки.
066-85-65-018.
ЩЕНКОВ овчарки (2 месяца).
066-15-98-217.
КОРОВУ на молоко с седьмым
отёлом. 050-732-736-5.
Месячную
ТЁЛОЧКУ.
050-809-39-90.
ТЁЛКУ. Возраст – 1 год и 4 месяца. Чёрная. 066-072-5-284.
КОРЕЙСКИХ
ПОРОСЯТ.
Село Царёвка. 050-62-65-271,
095-319-69-83.
ПШЕНИЦУ
и
ТЫКВУ.
095-861-75-41.
ТЫКВУ,
КАРТОФЕЛЬ.
066-53-10-855.
ТЫКВУ кормовую. Цена договорная. 066-80-36-322.
ТЫКВУ. 050-54-28-547.
ТЫКВУ. 4 тонны. 095-468-22-18.
ТЫКВУ. Колядовка. Ул. Пролетарская, 45. 095-331-00-25.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,
066-31-32-595.
ООО «Фабрика баянов» (г. Кременная) изготовляет УЛЬИ многокорпусные - от 800 до 850 грн.,
УЛЬИ-ЛЕЖАКИ на 24 рамки - 750
грн., РАМКИ на улей - 5,50 грн.
095-226-91-50.

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
диаметр 63-125
095-052-85-55

УГОЛЬ

Высокое качество.
Доставка
066-928-50-36
067-729-87-31
Изготовление,
перетяжка,
ремонт
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.

«ВІСНИК

работа
Редакция приглашает на работу
на взаимовыгодных условиях сотрудников
для организации рекламы и подписки.
Телефон для справок: 099-36-88-604.

Строительной фирме

для работы в Колядовке (Новоайдарский р-н)

срочно требуются:

- бетонщики; - маляры-штукатуры.
Заработная плата - от 6 тыс. грн.,
рассматривается вариант сдельной оплаты.

Тел. 066-675-15-23.

В нашей семье случилась трагедия – наш сын Виктор стал жертвой ДТП, в котором сильно пострадал. Но мы не остались один
на один со своей бедой. В нашем поселке живут очень дружные и
отзывчивые люди, которые подставили свое плечо помощи. И не важна была сумма, которую они передавали на лечение Вити, главное –
это сочувствие и человеческое отношение к нашей семье.
Мы от всей души выражаем слова благодарности каждому жителю
поселка, области, всех уголочков страны, где нас услышали и не остались равнодушными к нашей беде.Слова благодарности мы адресуем
целым коллективам и их руководителям: ООО «Айдарский пекарь»,
Новоайдарской областной санаторной школе-интернату, учащимся и
коллективу Новоайдарской школы-гимназии, сотрудникам Красного
Креста, ООО «Энера Схид» (Новоайдарский РЭС), УСЗН, Новоайдарского ГЛОХ (бухгалтерия), студентам и коллективу Новоайдарского ПАЛ,
областному архиву (г.Северодонецк), родителям и учащимся 8 класса
школы-интерната, ЧП «Третьяков», ЧП «Селин» (магазин «Айдар», «столовая по-домашнему»), ФХ «Ланы Айдарщины», КСП «Алексеевское»,
Элеватора («Агротон»), магазинам «Карат», «Находка», «1+1», «Плюс»,
всем частным предпринимателям поселка, жителям пер. Сенной, улиц
Южная, Великий Шлях, Прогонная, а также жителям сел Безгиново, Гречишкино, Айдар-Николаевка, Евсуг, Дмитриевка, друзьям, одногруппникам, одноклассникам, коллегам, родственникам и всем небезразличным
людям. Отдельную благодарность выражаем Инне Мирошниченко и ее
мужу Александру.
Дорогие друзья, спасибо вам всем и низкий поклон! Благодарим вас
за помощь и понимание.
С уважением – семья Кандыба.
Наша семья выражает самые искренние слова благодарности Луганской городской станции скорой медицинской помощи г. Старобельска – Новоайдарской подстанции, где работают люди – мастера
своего дела. Дорогие В. М. Антонов и А. Н. Русинова, спасибо вам за
оперативно оказанную медицинскую помощь нашему сыну В. Кандыбе,
пострадавшему в ДТП.
С уважением – семья Кандыба.

Нашу семью постигло большое горе – ушёл из жизни дорогой нам
человек, муж, отец, дедушка, брат СОЛОДУХА Владимир Павлович.
Выражаем искреннюю благодарность всему коллективу Новоайдарской санаторной школы-интерната, директору Бирюковой А. А., друзьям,
родным и близким, одноклассникам, бывшим ученикам и выпускникам,
нынешним учащимся и их родителям, соседям, коллегам и всем неравнодушным людям, оказавшим помощь в организации похорон, поддержавшим нас и оказавшим моральную и материальную помощь. Низкий
вам поклон!
		
С уважением и благодарностью – семья Солодухи.
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куплю
ВОСК, МЁД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ОБМЕН ВОЩИНЫ,
050-704-33-18.
МОТОЦИКЛЫ,
МОПЕДЫ,
ЗАПЧАСТИ к ним. 099-403-15-66.

10 сентября 2019 года
ушёл из жизни дорогой и любимый наш человек СВЯТЕНКО Анна Васильевна.

Куплю
КОРОВ,

Любимая наша, как больно и обидно, что ты не с нами. Ты была для нас
опорой, твой оптимизм, твоя любовь были бесконечны.
Для нас ты жива и где-то рядом, в воспоминаниях и в сердцах. Душа
всегда жива, она всё знает, как страдаем мы сейчас! На небе стало
больше ангелом одним, и это очевидно, точно знаем!
Мы помним, любим и скорбим! Кто помнит её - помолитесь, помяните.
Дети, внуки, правнуки.

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

считать
недействительным
ПОСВІДЧЕННЯ учасника бойових дій серії УБД № 201883 на
ім’я ДЕМІДОВА Віталія Анатолійовича, видане військовою частиною А-1314, вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на
ім’я ОЛІЙНИКА Максима Івановича, 04.05.1983 р. н., вважати
недійсним.
СВИДЕТЕЛЬСТВО о неполном
среднем
образовании (об окончании девяти
классов) № 644281 на имя
ШАКАЛОВОЙ Елены Егоровны
считать недействительным.

услуги

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

Выражаем благодарность в.и.о. главного врача Новоайдарского
РТМО Д. А. Гречишкину и его сплоченному коллективу медицинских
работников-профессионалов: врачу-анестезиологу (ЦРБ г. Калуш Ивано-Франковской области) В. А. Хвалковскому, хирургу Н. П. Найдышу,
смене хирургического отделения, медсестрам В. Воронкиной, Н. Симанченко, Т. Михайлюк, Е. Ярошенко, которые спасли нашего сына Виктора
после ДТП. Огромное спасибо вам за оперативную квалифицированную
помощь.
С уважением – семья Кандыба.
Складна ситуація виникла в приміщенні Колядівського відділення зв’язку, де 50 років не було капітального ремонту. Своїми силами
впоратися ми не могли, тому змушені були звернутися за допомогою
до сільського голови Висторобської Олександри Миколаївни.
Олександра Миколаївна з розумінням поставилась до нашої проблеми. Нам допомогли не тільки словом, але й ділом. На сесії Колядівської
сільської ради були виділені кошти для проведення капітального ремонту
відділення зв’язку.
Висловлюємо щиру подяку Колядівському сільському голові Висторобській Олександрі Миколаївні та депутатам сільської ради. Бажаємо
вам міцного здоров’я, миру, успіхів та добробуту! Нехай вам на життєвому шляху щастить та здійснюються найзаповітніші мрії! Прийміть
найкращі побажання, сімейного затишку вам і щасливого майбуття!
Уклін вам та подяка!
Боровенко Л. В., Желізняк В. В.

НОВОАЙДАРЩИНИ»

12 сентября на 59-м году после продолжительной, тяжёлой болезни
ушёл из жизни замечательный педагог нашей школы, добрый друг и
прекрасный человек Владимир Павлович СОЛОДУХА.
Умный, обаятельный, он был талантлив во всём и любим всеми:
учениками, коллегами, друзьями,
односельчанами.
Жизненный путь Владимира Павловича – образец человеческого
достоинства и мудрости. Его высокий профессионализм, гражданская
позиция, преданность своему делу
снискали ему заслуженное уважение в поселке. Его любили и уважали за большую душевную щедрость
и добропорядочность.
Владимир Павлович родился в
1960 году, свою трудовую биографию начал воспитателем в
Денежниковской санаторной школе-интернате, затем возглавил её.
Новоайдарской санаторной школе-интернату отдал 31 год.
Весь его жизненный путь – служение людям. Он всегда был человеком,
который был нужен не только своей семье, родным и близким, но и всем,
кто работал рядом с ним, нуждался в его добром совете, слове, взгляде. Талантливый учитель и воспитатель, надежный товарищ, Владимир
Павлович относился к числу тех, кто составляет ядро педагогического
коллектива, его «золотой фонд».
Его уроки были всегда захватывающе интересными для школьников.
Он был доверенным лицом учеников, хранителем их детских и юношеских тайн. Его труд был отмечен многочисленными грамотами и наградами. На протяжении долгих лет работы в нашем коллективе Владимир Павлович проявлял высокий профессионализм, интеллигентность,
удивительную деликатность, обаяние и человечность.
Рядом с ним чувствовали себя спокойно сыновья, которым он передавал
свой опыт и которые продолжили учительскую династию. Рядом с ним
уверенно чувствовала себя его жена – Надежда Николаевна, и сложно
представить, что путь к родной школе она будет совершать одна…
Боль утраты невосполнима, с горькой печалью будем помнить всегда о
Владимире Павловиче Солодухе.
Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким.
Скорбим вместе с вами.
Администрация и коллектив
Новоайдарской обласной санаторной школы-интерната.
Солодусі Володимиру Павловичу – колезі й товаришу
Не довчив Солодуха хімії,
Не поняньчив онука третього,
Тепер учнів і нікому вчить.
Що у Харкові славно кричить,
Не провів свої досліди хитрії,
Риболовлі би теж навчив його,
В кабінеті теж голос мовчить…
Та чомусь лежить тихо: мовчить…
Не дожив Солодуха до пенсії,
Лиш гудуть його бджоли на пасіці
За півроку приліг спочить.
Та всі квіти на клумбах цвітуть.
Полічить всі літа свої давнії,
Не злічити його бо діла всі ці…
Хоч чорнявий ще чуб стирчить...
Й помідори в теплиці ростуть…

помним...
20 сентября 2019 года
исполняется 10 лет
со дня трагической гибели
КИРИЛИШИНА
Владимира
Любомировича
От нас ушёл ты очень рано, никто не смог тебя спасти... Осталась лишь на сердце рана, пока
мы живы - с нами ты. Мы любим тебя, мы гордимся тобой, а
в памяти нашей ты вечно живой.
Мама, брат.

Перевчив Солодуха всіх хімії!
Тридцять сім років дав Бог вчить,
Та сімейні ще роки щасливії…
Ось тепер лежить тихо: мовчить.
12.09.2019

Григорій Борисенко

Выражаем глубочайшие соболезнования семье Солодуха по поводу невосполнимой утраты – смерти дорогого, любимого человека
СОЛОДУХИ Владимира Павловича.
С Вашим уходом так много утрачено. Это невосполнимая потеря для всех нас. Пусть земля Вам будет пухом. Мы всегда
будем помнить о Вас.
Семья Бирюковых.
Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті СОЛОДУХИ
Володимира Павловича і висловлюємо щирі співчуття рідним і
близьким покійного.
				

Сім’я Зеленських.
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21 вересня православні та греко-католики
відзначають Різдво Пресвятої Богородиці на честь
народження Діви Марії.
У народі свято називають Другою Пречистою. Це
перше з дванадцяти головних церковних свят, день, з
якого починається новий церковний рік. У цей день, за
словами молитви, «Бог престол святий на землі Собі
предуготував», так як Діва Марія, ставши Матір’ю
Божою, стала якби престолом Божим на землі.
Свято Різдва Пресвятої Богородиці засноване на церковних текстах. Як сказано в них, Марія народилася від благочестивих батьків, Іоакима і Анни. Вони дожили до похилого віку, але були бездітні, що стало джерелом їхнього горя
і викликало громадський осуд. Одного разу первосвященик
не прийняв жертвоприношення у Іоакима, і той, невтішний,
пішов у пустелю, де став ревно молитися. Анна ж залишилася вдома і теж молилася. У цей час їм обом з’явився ангел і
кожному сповістив: «Господь почув молитви твої, ти зачнеш
і народиш, і про потомство твоєму будуть говорити в усьому
світі». Дізнавшись радісну новину, подружжя зустрілися біля
Золотих воріт Єрусалиму. І незабаром в сім’ї їх народилася
дочка. Щасливе подружжя дали обітницю присвятити свою
дитину Богові і віддали дочку Марію в Єрусалимський храм,
де вона служила до повноліття.
Різдво Пресвятої Богородиці або Друга Пречиста — велике свято. У храмах завжди проводять урочисті служби, і всі
віруючі намагаються відвідати богослужіння.

У цей день особлива увага приділялася благодійності: вважалося, що якщо жінка обдарує в цей день незаможних —
Богородиця дарує їй достаток у домі.
У цей день особливо дієвими вважалися жіночі молитви, звернені до Пресвятої Богородиці: жінки просили у
Матінки-Заступниці миру і сімейного щастя, здоров’я дітям.
Доброю прикметою було вмитися в річковій воді на
світанку: дівчатам це обіцяло швидке заміжжя, а заміжнім
жінкам — те, що вони довго будуть залишатися молодими і
красивими.
Вважалося обов’язковим відвідати тих, хто нещодавно
відсвяткував весілля, сімейні діти відвідують батьків.

Прикмети та молитви
В Україні за народними традиціями восени святкується
Три Пречисті — Перша Пречиста — 28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці, 21 вересня — Різдво Пресвятої
Богородиці і Третя Пречиста — 14 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці. За народними прикметами, «Перша
Пречиста жито засіває, друга — дощем поливає, а третя —
снігом покриває».
Якщо день видався ясним, то така погода збережеться
і до кінця жовтня.
Якщо вранці туман — підуть дощі.

Чого не можна робити
Особливих церковних заборон на цей день немає, але за
традицією бажано триматися таких засторог.
Не можна в цей день займатися «чорною» хатньою працею — мити підлогу, прибирати в будинку, спалювати сміття
у дворі тощо.
За традицією в цей день жінки не брали до рук голку і
ножиці, не різали хліба, не шили і не вишивали.
Церква настійно рекомендує дотримуватися посту. І це
стосується не тільки їжі, але і поведінки: не сваритися з
близькими, не конфліктувати, намагатися вирішити будь-які
спірні моменти мирним шляхом. Помисли в цей день повинні бути чисті. Не можна підвищувати голос, не можна бажати
іншій людині зла або думати про когось погано.

Звичаї і добрі прикмети
Жінки в цей день прикрашають ікони Богородиці калиною і пізніми квітами, ставлять свічки біля ікони
Божої Матері в церкві.
Бездітні жінки звертаються в цей день з особливою молитвою до Пресвятої Богородіці: вважається, що в цей день
їх бажання мати дітей збудеться.
Раніше на це свято пекли хлібець з видавленими на них буквами Р і Б (Різдво Богородиці). Такими
хлібцями пригощали всіх, хто заходив до хати.
Господині обов’язково готували грибний або рибний суп,
а також пекли пироги з рибою і грибами.
На Різдво Пресвятої Богородиці заготовляють калину: в
народі вважалося, що «як вип’єш калини на Пречисту, від
усякої хворі будеш чистий»

Якщо туман розвіється несподівано швидко — погода
буде мінливою.
Якщо вранці пішов дощ, то буде лити він ще 40 днів, а
зима видасться холодною.
Якщо яскраве сонце вранці швидко висушує росу
на траві — не варто чекати багато снігу взимку.
Всі три свята Пресвятої Богородиці вважалися жіночими
святами: в ці дні жінки благали Матінку-заступницю про вирішення важливих справ (молитви про розв’язання вузлів),
про мир і спокій в сім’ї, про дітей та здоров’я.

Молитва за сім’ю і дім до Богородиці
Преблагословенна Царице Неба і землі. Мати Воплоченого Слова і наша Найсолодша Матір. Я тут, біля Твоїх стіп, з
відкритим серцем і любов’ю, благаю: всели в серце мого(єї)
чоловіка(жінки) (ім’я) і моїх дітей (імена), моїх онуків (імена) мир, любов і потяг до всього доброго. Не допусти нікого
з моєї сім’ї до розлучення і тяжкого розставання, до невиліковних хвороб, до передчасної і наглої смерті. Наш дім і всіх
нас, хто проживає в ньому, захорони від пожежі, від нападу
злодіїв, від всяких злих обставин, нечистого і заздрісного ока.
А ми будемо прославляти Твоє святе Ім’я, поширювати правдиву побожність до Твого Непорочного Серця і Непорочного
Зачаття завжди, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Засновник і видавник: ТОВ «Вісник Новоайдарщини».
Газета видається з 20 грудня 1931 р.
Свідоцтво про реєстрацію: ЛГ № 1362-483Р видане
Головним управлінням юстиції в Луганській області 19.02.2019 р.

Что значит осеннее равноденствие: интересные факты
• С научной точки зрения равноденствие – это момент, когда центр Солнца в своем видимом для Земли
движении по эклиптике пересекает небесный экватор
и переваливает из Северного полушария в Южное;
• День осеннего равноденствия в Северном полушарии
знаменует начало астрономической осени. А вот в южной
части Земли, наоборот, с этого дня наступает астрономическая весна. И продлится это до середины декабря, т. е.
зимнего солнцестояния;
• После самого длительного дня летнего солнцестояния, 21 июня, летний день постепенно уменьшается,
Северное полушарие Земли прогревается все меньше,
светлое время суток постепенно укорачивается, а ночь,
наоборот, растет, и дело идет к зиме;
• По продолжительности день равен ночи и составляет 12 часов, т. е. половину суток. Это утверждение верно, исходя из названия равноденствия, а также
по математическим подсчетам;
• Но вот законы физики вносят свои коррективы из-за
рефракции и особенностей преломления световых лучей
в атмосфере, и фактически дневное время на равноденствие получается немного длиннее ночи;
• Примечательно, что в день осеннего равноденствия
Солнце утром поднимается строго на востоке, а вечером
садится строго на западе;
• Солнце переходит из знака зодиака Дева в знак Весы,
и начинается астрологическая осень (период знаков Весы,
Скорпион, Стрелец);
• Так как знак Весы связывают с гармонией и рассудительностью, в это время следует беспристрастно
оценить свою жизнь. Чего удалось достичь, какие цели
реализовать? Это время подведения итогов;
• В день осеннего равноденствия нет места страстям
и авантюрам. Напротив, важно трезво взглянуть на настоящий момент и поблагодарить Вселенную за те блага,
которые она вам подарила.
Народные приметы:

О Пресвята Владичице Дiво Богородице, спаси i збережи пiд покровом Твоїм дiтей моїх (iмена), усiх отрокiв i
немовлят, хрещених i безiменних, i тих, що в утробi материнськiй. Покрий їх ризою Твого материнства, зрости їх у
страсi Божому i в покорi батькам. Виблагай Господа мого
i Сина Твого, щоб дарував їм корисне для спасiння їхнього. Доручаю їх материнському пiклуванню Твоєму, бо Ти
є Божественна Покрова рабам Твоїм. Амiнь.

• Какая в этот день будет погода, такова и вся осень;
• Если на рябине много ягод, осень будет дождливая, а
зима суровая;
• Если мало ягод на рябине, осень ожидается сухая,
мало дождей;
• Чтобы обеспечить богатство, нужно праздновать
целую неделю;
• Если птицы в этот день стаями улетают, зима будет
холодной;
• Кто встретил свадебную процессию, будет счастлив
целый год.
В народных приметах собрана мудрость поколений.
Поэтому, пожалуй, стоит к ним прислушаться.
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Молитва за дiтей до Божої Матерi
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Такое важное для Земли событие, как осеннее равноденствие, в 2019 году состоится 23 сентября в 9 часов 50
минут по киевскому времени.
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