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День усиновлення

Шановні новоайдарці!

Новоайдарська районна державна 
адміністрація та районна рада щиро 

вітають з Днем усиновлення всіх, хто причетний до цього 
свята – усиновлювачів, прийомних батьків, працівників 
служби у справах дітей, центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді.
Це свято людяності, милосердя, великодушності, яке не 

випадково збігається з днем християнських святих Віри, 
Надії, Любові та матері їх Софії. Це надзвичайно тепле 
свято для всіх нас і насамперед – для батьків і дітей, які 
волею долі стали однією родиною.
Висловлюю велику вдячність всім, небайдужим до 

дитячої долі. Прийміть доземний уклін та найщиріші 
слова поваги з нагоди Дня усиновлення. Ви дали 
кожній дитині найважливіше – щастя мати родину, 
тата і маму. Ви відкрили дитині своє серце, розділили                                          
з нею свою любов і душевне тепло.
Візьміть дитину у родину! І нехай разом з цим пре-

красним моментом у вас назавжди поселиться                                     
щастя, добробут та родинне благополуччя!

   В. о. голови районної             Голова районної
   держадміністрації             ради

т. В. нОВИКОВА.                   В. В. МАКОГОн.

 
 

Всеукраїнський День бібліотек

Шановні бібліотекарі району!

Новоайдарська районна державна 
адміністрація та районна рада сер-

дечно вітають вас зі святом – Всеукраїнським днем 
бібліотек.
В цей день слова вдячності хочеться виразити всім 

бібліотекарям Новоайдарського району. Саме ви 
допомагаєте читачам отримати доступ до всесвітньої 
скарбниці знань, бути обізнаними у сучасних пробле-
мах, пізнавати реальну картину світу, зберігаєте та 
примножуєте надбання поколінь.
Зичимо вам, дорогі бібліотекарі, міцного здоров’я, 

особистого щастя, творчого натхнення, добра, миру та 
благополуччя, відчуття справжнього задоволення від 
своєї роботи та нових успіхів на ниві просвітницького 
служіння людям!

В. о. голови районної          Голова районної
держадміністрації          ради
т. В. нОВИКОВА.                   В. В. МАКОГОн.

 
 

Міжнародний день 
людей похилого віку

Шановні новоайдарці!

Від імені районної державної 
адміністрації та районної ради прийміть щирі вітання з 
Міжнародним днем людей похилого віку!

День людей похилого віку – це хороша наго-
да ще пильніше поглянути на проблеми літніх лю-
дей, а також ще раз засвідчити всенародну пова-
гу ветеранам війни і праці, нашим батькам, старшим 
друзям, за чиїми плечами – нелегкі життєві дороги,                                                                                                             
що щедро посріблили сивиною скроні.

Люди старшого покоління – джерело народної мудрості, 
їх практичний життєвий досвід, невичерпна енергія та 
оптимізм – нерозривний місток, який з’єднує покоління. 

Висловлюємо щиру повагу та глибоку вдячність вам, 
шановні наші батьки, дорогі ветерани, за високу гро-
мадянську свідомість, розуміння, важливий внесок                           
у розбудову нашої держави та Новоайдарщини.

 В. о. голови районної           Голова районної
 держадміністрації           ради
т. В. нОВИКОВА.                   В. В. МАКОГОн.

 
 

Перед початком концертної програми гості 
відвідали районний краєзнавчий музей, де переглянули 
екпозицію, присвячену лемкам Новоайдарщини.

Захід відкрили Ганна Шевченко зворушливою му-
зичною композицією «З Україною в серці» та «Молит-
вою за Україну» у виконанні ансамблю пісні й танцю 
Луганської обласної філармонії «Радани».

Привітали зібрання заступник голови 
облдержадміністрації Катерина Безгинська, в. о. го-
лови Новоайдарської РДА Тетяна Новикова, голова 
Новоайдарської районної ради Віктор Макогон. 

«Метою нашого заходу є збереження історичної 
пам’яті, звичаїв, мовних, культурних та побуто-

вих традицій лемків-українців, депортованих з 
території Польщі до Луганської області», – наголосила                        
Катерина Безгинська.

Очільники району у своїх виступах підкреслювали, 
що  на щедрій гостинній землі Новоайдарщини знайш-
ли другу Батьківщину представники багатьох народів, 
в тому числі й лемки, традиції  яких підтримуються та 
шануються; та побажали всім учасникам фестивалю 
миру в Україні та в душі.

Почесними гостями свята були голова 
Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Василь 
Мулеса, заступник голови ГО «Луганське обласне 
товариство українців, депортованих з Польші «Ва-
тра» Іван Наконечний,  український фольклорист, 
літературознавець, Заслужений діяч мистецтв України 
Хланта Іван  та голова Перечинської РО Всеукраїнського 

товариства «Лемківщина» Іван Гонтра.
Всі гості, вітаючи учасників фестивалю та глядачів, 

розвовідали про величезне враження, яке вони отри-
мали після побаченої колекції у краєзнавчому музеї. 
«Впевнено запевняю: такого музею немає більше в 
Україні. Тут зібрана найкраща експозиція лемківської 
культури»,- сказав  Василь Мулеса. На згадку про пере-
бування закарпатські гості подарували музею невелич-
ку підбірку книжок, присвячених лемківській культурі.

Для вшанування пам’ті жертв депортації українців з 
Лемківщини у 1944-45 роках та жертв трагічних подій 
2014 року в с. Переможне Лутугінського району, воїнів, 
що захищали кордони та цілісність України, було про-

голошено хвилину мовчання та 
проведений молебень настояте-
лем  Української ГКЦ о. Сергієм          
Паламарчуком.

У концертній програмі фестива-
лю взяли участь  творчі колективи 
Новоайдарщини: дитячий ансамбль 
«Феєрверк» Новоайдарського рай-
онного Будинку культури (керівник 
– Ольга Рубан),  солістка РБК Юлія 
Крохмальова, народний вокально- 
етнографічний ансамбль «Калина» 
Гречишкінського сільського Бу-
динку культури (керівник – Тетяна 
Дементьєва), вокальний ансамбль 
«Паняночки» Штормівського 
сільського Будинку культури 
(керівник – Олена Сотнікова)  та 
солістка БК Анастасія Остапен-
ко, а також виконавці Лисичансь-
кого міського Палацу культури                                                                                              

ім. В. М. Сосюри та солісти ансамблю «Радани» 
Луганської обласної філармонії.

За участь у відкритому обласному етнофестивалі 
«Стежками Лемковщини», збереження етнографічної 
неповторності та пропагування лемківської культури, 
мови, традицій і народної творчості артисти концерту 
були нагороджені дипломами.

По закінченню концертної програми, заходи були 
продовжені на вулиці. Учасники та гості етнофестива-
лю пронесли через центр Новоайдару 50-метровий Пра-
пор України та запалили на берегу Айдару традиційну 
лемківську ватру.

І. КРАСнОЩОКОВА.

  

21 вересня у Новоайдарі відбувся VІІІ відкритий обласний етнофестиваль «Стежками Лемківщини», 
який проводиться в районі вдруге. До цього він проходив в с. Переможне Лутугінського району. Саме в ці 
дні 75 років потому розпочалась безпідставна  депортація українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 
Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини. До нашої області перевезено біля 36 тис осіб, 
які були розміщені по селах 12 районів.

Продовження на стор. 2
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В експозиції було представлено багато уні-
кальних експонатів, рідкісних архівних доку-
ментів (евакуаційні листи, описи майна, що 
залишилося), фотографій, ікон, вишивок. Осо-
бливе місце посідає традиційний жіночий лем-
ківський костюм, переданий музею лемкинею. 
Гуню музею подарувала Марія Петрівна Сабат 
1927 р. н., а посуд – Надія Василівна Терпак.

Незвичним було й те, що протягом екс-
курсії в залі лунали автентичні лемківські 
пісні. Це старі записи, які робила Ганна 
Костянтинівна, спілкуючись з лемками Но-
воайдарщини. Лемківську пісенну культу-
ру продовжує зараз ансамбль «Паняночки»                                                                                  
Штормівського сільського Будинку культури.

Для розселення лемків з Польщі у Луган-
ській області були обрані декілька районів, в 
тому числі й Новоайдарський. В першу чергу 
їх розміщували у німецьких колоніях – Ба-
уєргейм (с. Переможне) та Арбайтергейм                
(с. Трудове).

Крім німецьких колоній, українців (лемків) 
розселяли по 2-3 родини у різні села. В Ново-
айдарському районі це села Маловенделівка, 
Царівка, Дмитрівка, Новоохтирка, Олексіївка, 
Штормове, Денежникове, Переможне,    Степ-
ний Яр, до яких вони прибули в 1945 році.

Лемки, які поселились в Новоайдарсько-
му районі, в основному були жителями сіл 
Дошниця, Явіря, Гальбів Ясловського пові-
ту, та с. Зубрик з Ново-Санчецького повіту       
Краківського воєводства.

Всього  в села Переможне і Трудове потрапило 
більше 100 сімей лемків. Саме там й утворилась 
лемківська діаспора. Загалом по району було                                                                                                       
розселено близько 170 сімей лемків.

Дуже важко було лемкам призвичаїтись до 
нових умов. Різна мова, побутовий устрій, бу-
динки зовсім інші, ніж ті, до яких вони звикли 
вдома, різні звичаї… Поступово лемки при-

жились в селах, разом з місцевими ходили до 
школи, працювали в колгоспі, змішувались,                    
одружувались, народжували дітей.

Так і живуть в одному селі разом українці,                                 
росіяни, німці, лемки, гуцули та їх нащадки.

Гості заходу з цікавістю прослухали інфор-
мацію. На власні очі роздивилися копії архів-
них документів, фото, листи. Вдивляючись в 
карту, всі могли разом з лемками пройти той 
нелегкий шлях переселення, «евакуації» з рід-
них домівок, прочитати газетні статті з цього 
приводу, інтерв’ю з учасниками, живими свід-
ками подій, які діляться своїми спогадами…

Захоплення викликали збережені лемківські 
народні костюми. Вони займають своє гідне 
місце в експозиції народного костюму Новоай-
дарщини ХІХ-ХХ століття. Що можна сказати 
про лемківські костюми?

Всі предмети одягу лемків – свідоцтво тон-
кого естетичного смаку їх творців. Як ми вже 
знаємо, кожний елемент костюму має своє 
значення. Лемківські жінки завжди вдягались 
красиво, охайно і зі смаком, відповідно до 
традицій, характерних для тої території, на 
котрій вони проживали. Одягалися  в жіночу 
сорочку, спідницю, фартух, блузку без рукавів 
та, в зимовий час, овчинне пальто (жакет). На 
голові носили чепець або хустку (пов’язува-
ли особливим методом). Взувалися в шкіряні            
черевики (постоли) або чоботи.

Біла сорочка – з фабричного або кращого 
домашнього лляного полотна, вишивана на 
рукавах. В рукавах, до низу, трохи звужена,            
з застіжкою.

Поринувши в історію, дізнавшись багато 
нового та цікавого, доторкнувшись впритул до 
подій минулого, гості заходу далі попрямували 
«Стежками Лемківщини».

М. ТИХОНОВА. 

Обласний фестиваль «Стежками Лемківщини», що проходив в Новоайдарі, розпочався з 
відвідування районного краєзнавчого музею.

Директор музею Ганна Костянтинівна Божкова та співробітники РКМ провели неабияку пошу-
кову роботу та підготували насичений інформацією, цікавий екскурс, присвячений життю лемків на 
Новоайдарщині.

Народний вокально-етнографічний ансамбль «Калина» 

Вокальний ансамбль «Паняночки»

50-метровий Прапор України

Ансамбль «Радани»

Дитячий ансамбль «Феєрверк»

 Територія. Лемківщина – українська ет-
нічна територія,  розташована в Західних 
Карпатах, між річками Попрадом і Данайцем 
на заході та Сяном, Цирохою і Ужем на сході. 
Територія близько 10000 тис. кв. м, що про-
стягається в довжині із заходу на схід майже 
170 км та в ширину з півночі на південь до 60 
км.  Сьогодні вона  входить до складу трьох 
держав – Польщі (48 %), Словаччини (41 %) та 
України (11 %).

Після Другої світової війни лемки пережи-
ли кілька потрясінь. Спочатку близько 90 ти-
сяч лемків з території Польщі переселили в 
Радянську Україну (Операція «Вісла»). А тих, 
хто залишився, польський уряд виселив із рід-
них земель в західні і північні регіони Польщі. 
Лише небагатьом із них вдалося повернутися 
на батьківщину.

В Україні найбільше лемків живе в Тер-
нопільській і Львівській областях. Є лемки 
і на Закарпатті – у Великоберезнянському та 
Перечинському районах. Нарешті, нащадків 
переселенців з Лемківщини можна зустріти в 
Зіньківському районі Полтавської області і в 
деяких районах Луганської області.

Характерні риси. За антропологією, лем-
ко – стрункий, кремезної будови, добре роз-
винений та сильний. Його очі і волосся світ-
лої окраски, хоч у деяких селах переважають      
кароокі типажі. 

Жінки стрункі, веселі, деколи мрійливої 
вдачі, красні, фізично здорові і дуже пра-
цьовиті. Переважають красуні світлоокі                                 
з світленьким личком. 

Лемко до всього здібний, заповзятливий, 
хвацький та чесний. В біді лемки рятують 
себе взаємно, помагають собі, поважають                       
і шанують себе та свою окремішність. 

Лемки – люди гонорові. Вдача лемка загар-
тована, тверда, рішуча та статочно-розважна. 
Лемко може довго терпіти, але біда тому, хто 
його напастував би. Любов до роду, до рідної 
землі-колиски, краса, сила й плодовитість –   
це багатство лемка, його минуле і майбутнє. 

 

Одні вчені називають їх етнографічною 
групою українців. Інші переконані, що це – 
абсолютно окремий народ. Так чи інакше, їх 
історія і культура – невід’ємна частина нашої 
спільної, української історії та культури.

Чоловічий вокальний ансамбль «Обрій» (м. Лисичанськ)
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Проведення ремонту 
комунальних доріг 

та тротуару

З метою створення безпеч-
них умов руху пішоходів та 
транспортних засобів Новоа-
йдарською селищною радою 
було проведено поточні 
ремонти комунальних до-
ріг, а також поточний ре-
монт частини тротуару на 
кв. Миру. 

На території населених 
пунктів селищної ради є 
ще чимало доріг у пога-
ному стані. Але, говорячи 
про дороги, дуже часто за-
бувають про тротуари, які 
також є важливими, адже 
пішоходів завжди більше, 
ніж автомобілів. У більшо-
сті випадків існуючі тро-
туари в нашій громаді зна-
ходяться в незадовільному 
технічному стані, асфаль-
тобетон дуже зношений. І 
як наслідок, для пішоходів 
стає незручним викори-
стання тротуарів, та ство-
рюються аварійні ситуації 
на дорогах, по яких ходять 
і дорослі, і діти. Тому для 
забезпечення комфортних та 
безпечних умов для пішоходів 
селищною радою проводиться 
ремонт тротуарних доріжок. 
Найбільша увага приділяється 
безпеці учнів та учениць шкіл 
та вихованців дитячих садоч-
ків. Тому, враховуючи велику 
кількість дітей, які йдуть до 
школи та дитячого садочка 
«Сонечко» по кв. Миру, було 

проведено ремонт тільки ча-
стини його тротуару, виходячи 
із фінансових можливостей се-
лищного бюджету на 2020 рік.

З метою створення безпеч-
них умов для життя і здоров’я 
людини було вирішено вста-
новити засоби регулюван-
ня швидкості пересування 
автотранспорту. Так, днями 

працівники селищного кому-
нального підприємства «Но-
воайдарське СКП» встановили 
«лежачі поліцейські» поруч зі 
спортивним майданчиком по 
вулиці Незалежності. В планах 
– облаштувати дороги біля всіх 
навчальних закладів в селищі 
такими засобами примусового 
обмеження швидкості. Все це 
стало можливим завдяки спіль-

ній роботі Новоайдарської 
громадської благодійної орга-
нізації «Марафон милосердя» 
та Новоайдарської селищної 
ради в рамках реалізації про-
єкту «УВАГА! Діти йдуть до 
знань». Проєкт реалізується 
за фінансової підтримки Мі-
ністерства закордонних справ 
Данії, Європейського Союзу 

та Швейцарського агентства 
з розвитку та співробітни-
цтва за Програмою ООН із                                               
відновлення та розбудови миру.

У попередніх випусках га-
зети повідомляли, що вже про-

ведено капітальний ремонт 
автодоріг по вул. Дружби та 
кв. ім. Т. Г. Шевченка, які ви-
конувались за рахунок коштів 
районного та селищного бю-
джетів на умовах співфінан-
сування у рівних частинах, та 

поточний ремонт доріг 
по вулиці Віті П’ятьоркі-
на, провулках Дружби та 
Незалежності. Станом на 
20.09.2019 завершено по-
точний ремонт доріг та-
кож по вулиці Централь-
на та по кварталу Миру                          
смт Новоайдар.

Відповідно до розпо-
рядження Кабінету Міні-
стрів України № 500-р від 
10.07.2019 року «Деякі 
питання розподілу у 2019 
році субвенції з держав-
ного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально- 
економічного розвитку 
окремих територій» до 
бюджету Новоайдарської 
селищної ради було пере-
раховано перший транш 
цієї субвенції. У разі 

своєчасного перерахування 
коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам, 
Новоайдарською селищною 
радою буде проведено капі-
тальний ремонт автодоріг по 

вулицях Центральній та Неза-
лежності, провулках Сінному 
та Центральному в смт Ново-
айдар та вулиці Підгорній в                             
с. Айдар-Миколаївка. 

Вуличне 
освітлення

Для забезпечення комфорт-
них умов для ведення здоро-
вого способу життя в незалеж-
ності від тривалості світлового 
дня Новоайдарською селищ-
ною радою було встановлено 
вуличні ліхтарі на спортивно-
му майданчику зі штучним по-
криттям у парку «Сосновий». 
Всіх мешканців, які піклують-
ся про своє здоров’я, запро-
шуємо до активних занять на 
спортивний майданчик!

Також для створення безпеч-
них умов для пересування пі-
шоходів у сутінках та у нічний 
час Новоайдарською селищ-
ною радою проведено роботи 
з відновлення лінії вуличного 
освітлення по вулиці Централь-
на смт Новоайдар та освітлено 
частину дороги вздовж мосту 
через р. Айдар.

І. ШОПІН, 
Новоайдарський 

селищний голова.                                       

 
 

 
Шановні 

мешканці та гості 
нашої громади!

5 жовтня відбу-
дуться святкові захо-
ди, присвячені дню 
селища Новоайдар. 
У святковій програмі 
передбачено прове-
дення різноманітних заходів: спортивних зма-
гань, дитячої анімаційної програми, а також 
музичного концерту за участю кавер-групи 
«The Capers» (м. Харків) та дискотеки. Більш 
детальна інформація про час і місце прове-
дення конкретних заходів буде повідомлена 
в соціальних мережах і оголошеннях,                                                                       
що будуть розміщені в громадських місцях.

Запрошуємо всіх на святкування 332-ї 
річниці Новоайдару!

Повідомлення 
користувачам 

централізованого водопостачання

У зв’язку зі значними витратами для забезпе-
чення безперебійного водопостачання питною 
водою мешканців смт Новоайдар районне ко-
мунальне підприємство «Старобільськвода» 
своїм листом до Новоайдарської селищної 
ради повідомляє абонентів централізованого 
водопостачання про відключення водопо-
стачання у нічний час (з 23:00 до 06:00)                                                
з 1 вересня 2019 року.
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Основними принципами дер-
жавної політики у сфері дошкіль-
ної освіти є: доступність освітніх 
послуг для кожного громадянина; 
рівність умов для реалізації задат-
ків, нахилів, здібностей, обдару-
вань, усебічного розвитку кожної 
дитини; єдність розвитку, вихо-
вання, навчання і оздоровлення 
дітей; єдність виховних впливів 
сім’ї і закладу дошкільної осві-
ти; наступність і перспективність 
між дошкільною та початковою 
загальною середньою освітою; 
демократизація та гуманізація 
педагогічного процесу; відпо-
відність змісту, рівня й обсягу 
дошкільної освіти особливостям 
розвитку та стану здоров’я ди-
тини дошкільного віку; інші за-
сади, визначені Законом України                            
«Про освіту».

Основними стратегічними 
цілями державної політики є за-
безпечення доступу до якісної 
дошкільної освіти шляхом подо-
лання черги до закладів освіти, 

а також підвищення соціального 
статусу педагогічних працівників 
шляхом підвищення рівня оплати 
праці.

В районі розроблена та вико-
нується Програма розвитку до-
шкільної освіти району на 2016-
2020 рр, метою якої є розроблення 
механізму розвитку дошкільної 
освіти та його впровадження в 
практику роботи; забезпечення 
конституційних прав, держав-
них гарантій дітям дошкільного 
віку на доступність та безоплат-
ність здобуття   дошкільної осві-
ти в державних та комунальних        
дошкільних навчальних закладах.

З метою ліквідації черги в за-
кладах дошкільної освіти та на 
виконання протокольного дору-
чення голови ОДА, відділ освіти 
вийшов з проханням на чергову 
сесію районної ради щодо від-
криття додаткової групи в ЗДО 
«Сонечко» на 15 місць.    

Дошкільною освітою в Но-
воайдарському районі  охопле-

но майже 100 % дітей, а 
дошкільними закладами             
- 89 %. На 100 місцях                                   
виховується 81 дитина.

Так, з бюджету району 
у 2019 році на дошкільну 
освіту виділено 7663,226 
тис. грн.

У 2018-2019 навчаль-
ному році мережа закладів 
дошкільної освіти склала 
18, а саме:

9 дошкільних закладів з 
повним, 3 - з короткотрива-
лим перебуванням дітей та 
6 у складі НВК, в яких охо-
плено дошкільною освітою 
644 дитини: 569 дітей в за-
кладах дошкільної освіти 
та 75 дітей у дошкільних 
підрозділах НВК. 

Середня вартість хар-
чування в районі складає 
– 37,50 на 1 одну дитину: 
в яслах - 35,00 грн., мо-
лодша, середня та старша група 
– 40,00 грн. 

Проведені роботи з косметич-
них  ремонтів по ЗДО,   також 
зроблено капітальний ремонт 
туалетів та замінено бойлер в 
ЗДО «Ромашка», в ЗДО «Сур-
жанський» зроблено сучасну 
доріжку (див. фото), також за 
рахунок УФСІ планується роз-
почати капітальний ремонт 
дитячого садка «Сонечко» -                                                      
утеплення стін та покрівлі.

З 1 вересня 2019 року згідно 
постанови КМУ від 11.01.2018 
№ 22 підвищено заробітну плату 
педагогічним працівникам ЗДО 
та ЗПО на 10 відсотків. В цьому 
році завдяки керівництву РДА 
та депутатам районної ради із 

бюджету району  було виділено 
кошти для виплати матеріальної 
допомоги на оздоровлення непе-
дагогічним працівникам закладів 
освіти району.

Один з напрямів Програми - 
модернізація системи підготов-
ки та підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів. Відповідно 
до вимог Базового компонента 
дошкільної освіти педагоги до-
шкільних навчальних закладів 
району забезпечують всебічний 
гармонійний розвиток дітей.

Пройшли курси підвищення 
кваліфікації 9 вихователів району. 
Керівники та вихователі закладів 
протягом навчального року бра-
ли участь у семінарах, нарадах з 
проблем дошкільного виховання, 
ознайомились з вимогами до нав-

чання в школі за умова-
ми реформування. 

Дошкільна освіта та 
її представники Новоа-
йдарщини не стоять на 
місці, постійно розви-
ваються, щоденно при-
носячи нове, корисне 
та цікаве в свою сферу 
діяльності.

Користуючись наго-
дою, щиро вітаю всіх, 
хто щоденно віддає 
тепло своїх сердець 
дітям, з професійним 
святом!

Від вашої мудро-
сті, терпіння, уваги 
залежить благопо-
лучне дитинство і по-
дальша доля кожного                 
вихованця.

Дошкільний вік 
- особливо важли-
вий і відповідальний 

період у житті. В цьому віці 
формується особистість, і за-
кладаються основи здоров’я. 
З вашою допомогою малень-
кі мешканці Новоайдарщини 
пізнають секрети навколиш-
нього світу, вчаться любити і                                                      
берегти свою Батьківщину.

Впевнений, що ваша доброта 
і педагогічна майстерність пе-
ретворять кожен день для ма-
люків у дитячому садку в день 
радості і щастя!

Бажаю вам нових твор-
чих успіхів, міцного здоров’я,            
добробуту і достатку!

О. СЕЛІХОВ, 
начальник відділу освіти 

Новоайдарської РДА.

Хоча колектив й невеликий, та 
йому вдається робити життя сво-
їх вихованців яскравим, цікавим 
та пізнавальним. Очолює садочок 
вже протягом багатьох років моло-
да, але досвідчена та справедлива 
завідуюча Наталія Олександрівна 
Тищенко. Вона легко знаходить 
спільну мову й з колективом, й з 
дошкільнятами, творча, ініціатив-
на. Молода жінка прагне йти в ногу 
з часом, опановувати нові форми                                                                      
та методи роботи. І це – їй під силу.

Турботлива, чуйна та спокійна 
– такою є вихователька з багато-
річним досвідом роботи Наталія 
Іванівна Перепелиця. Підготувати 
захід, захопити дітей для неї – не 
питання. Вона володіє високою 
педагогічною майстерністю, здат-
на до нестандартних педагогічних 
дій, дійсно закохана в свою спра-
ву. Завжди готова надати необхід-
ну допомогу помічник вихователя 
Валентина Миколаївна Покриш-
ка. Вона не уявляє свого життя 

без роботи в садочку, власне, як і 
«Білосніжку» неможливо уявити 
без тепла рук та щирої посмішки 
доброї жінки. 

Одна із запорук розвитку та 
росту дитини – це смачне та пра-
вильне харчування. З цим в садоч-
ку проблем немає. Адже на кухні 
керує кухар Тетяна Петрівна Не-
скреба. Хто-хто, а вона на 100 % 
знає, як приготувати страву, яка 
буде корисна, вітамінна й притому                  
смакуватиме малечі.

Щоб працівниці дитячого са-
дочку не відволікались на побуто-
ві дрібниці, турбується підсобний 
працівник Олександр Миколайович 
Тищенко. Своєю працьовитістю, 
добрим гумором та прагненням 
допомогти він заслужив авторитет, 
повагу та щирі слова подяки. Як і 
сторож Микола Іванович Гапонов, 
який відповідально ставиться до 
виконання своїх обов’язків та тур-
бується про збереження майна са-
дочку. Хоча й пожартувати та підза-

рядити гарним настроєм при нагоді 
він полюбляє.

«Зараз наш дитячий садок від-
відують 20 дітлахів з Олексіївки 
та Колядівки. Всі ми понад усе 
прагнемо, щоб малюкам в садочку 
жилося добре, щоб кожен день пов-
нився для них радістю спілкування 
з однолітками й дорослими. Кожна 
зустріч з дітьми починається з до-
брозичливих побажань один одно-
му. А далі діти разом із виховате-
лем подорожують у світ природи, 
світ граматики і математики, пізна-
ють його, набувають свого першого 
життєвого досвіду, вчаться гратися 
спільними іграшками, радіти кож-
ному дню, зустрічати один  одного 
привітно, жити в дружбі та злаго-
ді. Наші основні критерії у роботі 
– вміння з повагою ставитися до 
дитини, з розумінням перейматися 
проблемами дітей, з щирим бажан-
ням прийти на допомогу у важку 
хвилину не тільки дитині, а й бать-
кам, і своїм колегам, - розповідає                                                                
Н. О. Тищенко. -  Наші співробітни-

ки – це творчі, ініціативні, відпові-
дальні, справедливі люди, для яких 
робота не лише необхідність, а 
перш за все величезна відповідаль-
ність і задоволення. Я пишаюся усі-
ма своїми працівниками, вони жи-
вуть цим садочком, вкладають всю 
свою душу – і ось, як бачите, резуль-
тат. За це я їм дякую. Також радію, 
що складаються дружні стосунки 
та тісна, плідна співпраця з бать-
ками. Ми це дуже цінуємо! Нам є 
чим пишатися, бо до нас діти йдуть 
із радістю, а це – найвища нагоро-
да за працю. Отак і живемо однією                                                                    
дружньою сім'єю!

А, користуючись нагодою, хочу 
привітати свій колектив та всіх 
своїх колег – працівників сфери 
дошкільної освіти Новоайдарщини 
з професійним святом. Бажаю міц-
ного здоровя, радості від роботи, 
гідного фінансування та наснаги!».

«Білосніжка» влаштовує для 
своїх вихованців безліч цікавих 
заходів за найрізноманітнішими 
темами. Наприклад, нещодавно 

діти мали змогу відправитися на 
цікавенну екскурсію рідним селом 
та відвідати багато неординарних 
місць. 

Та це ще не все. Наразі дитя-
чий садочок бере участь у двох 
проектах: «Матеріально-техніч-
не забезпечення садочку» (при-
дбання ковдр, матраців та ін.) та 
«Інноваційна освіта». Цей проект 
передбачає встановлення такого ж 
мультимедійного обладнання, як в 
1 класах НУШ, аби діти поступово 
звикали до нових форм та методів 
роботи, й перехід з садочку до по-
чаткової школи відбувався без за-
йвих стресів. Якщо говорити про 
терміни, то очікують, що цей про-
ект буде завершено до кінця жовтня 
поточного року.

Тож хай всі мрії та проекти 
завжди втілюються в життя зара-
ди щасливого майбутнього наших 
діточок! Зі святом вас, творчі та 
небайдужі працівники дошкільної 
освіти!

М. ТИХОНОВА.

 

Дитячий садок – це той світ, в якому дитина живе у 
найважливіший період для розвитку, і від того, як вона тут живе, 
залежить не тільки її майбутнє, але й майбутнє родини і всієї 
країни. Якщо дитина живе з похвалою, вона вчиться захоплю-
ватись. Якщо живе з чесністю, вона вчиться справедливості. 
Якщо дитина живе в безпеці, вона вчиться вірити. Якщо дитина 
живе дружбою, вона вчиться знаходити у світі любов. Створити         
такий світ для дітей можуть тільки справжні майстри.

Саме такі працюють в дошкільних навчальних закладах Ново-
айдарщини. Один з яскравих прикладів таких колективів є колек-
тив однодумців дошкільного навчального закладу «Білосніжка» 
села Олексіївка.

Фото з архіву редакції.



5«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  49      27  ВЕРЕСНЯ      2019 р.

 Мова. Лемківський говір легко відрізнити від ін-
ших західноукраїнських діалектів: лемки вживають 
тверде «и» в кінці слів, а наголос у словах завжди па-
дає на передостанній склад. До речі, в Україні лемків-
ський говір вважається діалектом української мови, 
а в Польщі та Словаччині – абсолютно самостійною 
мовою.

Релігія. Серед віруючих лемків зустрічаються як 
греко-католики, так і православні. Релігійні переко-
нання часто збігаються з національним самовизначен-
ням. Ті, хто вважає себе українцями, в основному хо-
дять в греко-католицькі церкви, а ті, хто визнає лемків 
окремим народом – у православні.

Поселення. Характерна скупченість у долинах 
річок та здебільшого одновулична забудова. Тради-
ційний селянський двір складався з довгої хати, яка 
одним дахом об'єднувала всі основні житлові й госпо-
дарські приміщення (хата, сіни, комора, стайня, сто-
дола — «боїще»). Рідше зустрічався селянський двір 
кількабудинковий. До середини XX ст. в архітектурі 
й інтер'єрі житла лемків збереглися архаїчні елемен-
ти: зрубне будівництво, замазування щілин між він-
цями зрубу і забілювання їх, велика курна піч, гряди 
(балки-полиці попід стелею) у хаті, глинобитна долів-
ка, чотирисхилий дах, покритий житніми сніпками   
(«жупами»).

Кухня. Традиційна лемківська їжа схожа одночасно 
на українську і польську. Найпопулярніші страви – ва-
реники, буряковий борщ, пампушки, капустяні пиро-
ги, а також мигдалі (голубці) і клюски (щось на зразок 
лінивих вареників). А на Різдво лемки варять кисели-
цю і печуть бобальки. Киселиця – це суп з вівсяного 
борошна або крупи. А бобальки – здобні маленькі бу-
лочки, які зверху поливають медом і посипають ма-
ком.

Свята. Свята лемків – традиційні християнські, 
але з яскраво вираженим місцевим колоритом. На-
приклад, Святвечір лемки називають Вилия. Особли-
ве місце в лемківському календарі займає Кермеш. 
За старих часів це було свято на честь святого, яко-
му присвячена сільська церква. Сьогодні це скоріше 
день пам’яті і возз’єднання. На Кермеш в лемківські 
церкви нерідко з’їжджаються люди з різних місць, чиї 
предки народилися на Лемківщині.

Вбрання. Одяг відзначався простотою і локаль-
ними своєрідностями в різних частинах і місцевос-
тях Лемківщини. Спільним для нього є те, що воно 
виготовлялось здебільшого з матеріалів домашнього 
виробу. Характерні компоненти традиційного одягу 
лемків: коротка безуставкова жіноча сорочка («чах-
лик»), чоловіча з розрізом на плечах («опліча»), спід-
ниці («фартухи») –  для дівчат – із кольорової тканини, 
для старших жінок – із чорної, запаски в дрібні зборки 
(«збиранки»), вузькі чоловічі штани, синя камізелька 
(«катанка»), сердаки з білої вовни («гуня»), коричнева 
сукняна куртка («гунька»), довга прямоспинна чуга 
(«чуганя») з великим коміром, оздобленим довгими 
китицями («свічками»). Взуттям слугували шкіряні 
постоли («кербці») або чоботи.

Лемківська Республіка Команча. Після Першої 
світової війни президент США Томас Вудро Вільсон 
проголосив право націй на самовизначення. Лемки 
заснували Республіку Команча – незалежну лемків-
ську державу, яка складалася з 33 сіл із 18-тисячним 
населенням, та була  орієнтована на союз із Західною 
Україною. У грудні 1918 року на черговій нараді упов-
новажених у Вислові прийнято ухвалу щодо приєд-
нання Східно-Лемківської Республіки до ЗУНР, адже 
представники республіки, яка охоплювала близько 30 
лемківських сіл, недвозначно вважали себе частиною 
ЗУНР, а своє окремішнє самоврядування – тимчасо-
вим і вимушеним. Новоспечена республіка проісну-
вала менше місяця: її розгромили польські війська 
під час польсько-української війни 1918-1919 рр. Але 
5 грудня 1918 року представники більшості лемків-
ських міст і сіл оголосили про створення Лемківської 
республіки зі своїм власним урядом, адміністрацією 
і поліцією. Самопроголошену республіку не визнала 
жодна країна, тим не менше, вона протрималася до 
1920 року. За умовами Сен-Жерменського і Ризького 
договорів Лемківщина остаточно переходила Польщі. 
Отримавши документ, що підтверджує права Польщі 
на цей регіон, польський уряд почав впроваджувати 
тут свої закони, зокрема закликати лемків в польську 
армію, що воювала з більшовиками. Будь-який опір 
жорстоко придушувався, усі діячі лемківської респу-
бліки були арештовані і піддалися суворим покаран-
ням. Згодом суд виправдав їх, але мрія про республіку 
була втрачена, і в наступні роки їм довелося зазнати 
безліч утисків. Лемки довгі роки добивалися статусу 
етнічної меншини.

uk.etcetera.media; spadok.org.ua; lemky.lviv.ua

Унікальна та надзвичайно ефективна при лікуванні 
емоційних травм техніка тепер серед послуг Центру 
психосоціального супроводу!

З вересня 2019 р. у ЦПСС м. Щастя розпочала робо-
ту група «Навички психологічного самовідновлення» 
із додатковим заняттям за методом короткострокової 
терапії – EMDR. Основоположниця методу Френсіс 
Шапіро припустила: якщо в організмі є природний 
механізм, що забезпечує загоєння фізичних ран, то та-
кий механізм є і для загоєння ран душевних. Це осо-
бливий психофізіологічний механізм з інформаційної 
переробки травматичного досвіду. Вчені встановили, 
що інформаційний масив, накопичений за день, об-
робляється вночі під час сну в період швидкої фази. 
У цей час людина може бачити яскраві образи, пере-
живати емоційні стани, при цьому очі будуть активно 
рухатися. Біологічно, саме ці рухи запускають процес 
переробки інформації. Саме на цьому науковому до-
слідженні базується метод EMDR та протокол G-TEP.

На занятті учасникам запропонували пройти прото-
кол G-TEP. Сутність протоколу – це робота з неприєм-
ними почуттями, пов’язаними з минулим, за допомо-
гою рухів очима та з використанням інших способів 
білатеральної стимуляції. Це допомагає переробити 
минулий негативний досвід та забезпечує подаль-
ше його більш екологічне сприйняття. За допомогою 
цього протоколу можна подолати наслідки сильних 
психологічних потрясінь. Наприклад, після обстрілів, 
загрози власному життю чи раптової смерті когось із 
близьких, що спричинило сильну емоційну реакцію. 
Звичайно, у Щасті є багато охочих потрапити в таку 
групу, адже ми мешкаємо на лінії розмежування, ба-

гато людей не виїздили із міста під час активної фази 
бойових дій та пережили обстріли міста, бачили на-
слідки цього – загиблих серед військових та цивіль-
них, зруйновані будівлі та інфраструктурні об'єкти 
– відсутність світла, газу, води по черзі, а інколи й од-
ночасно... У кожного залишився особистий відбиток у 
душі, а психіка так чи інакше пристосувалась до цих 
ненормальних умов. Щоб підтримати своє психічне 
здоров'я рекомендовано опанувати Навички психоло-
гічного відновлення, а як додаткова можливість – варто                                                                                                   
попрацювати з протоколом G-TEP. 

Учасники групи із цікавістю розпочали роботу, яка 
спрямована на переробку минулого травматичного 
досвіду, що може викликати стрес та напругу. За дани-
ми самооцінки та зворотного зв'язку після проведення 
заходу, учасники першої такої групи залишились за-
доволені, а рівень стресового навантаження знизився.

Заняття із застосуванням Навичок психологічного 
самовідновлення та методу EMDR проводяться безко-
штовно у ЦПСС м. Щастя. Щомісяця триває набір у 
нову групу! 

Курс триває 4 заняття, пропонуємо долучити-
ся усім охочим! Додаткова інформація та запис за                                                                                                     
телефоном: 066-235-40-33.

Центр психосоціального супроводу працює у рам-
ках проекту «Психосоціальна підтримка та супровід 
постраждалих   внаслідок конфлікту в Україні»  за під-
тримки Міністерства закордонних справ Німеччини, 
Malteser International Мальтійської служби допомоги 
в Україні, що реалізує Психологічна Кризова Служба.

А. ЯРОШЕНКО, 
координатор ЦПСС м. Щастя.

 
 

Монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним 
засобом в Україні та будуть вилучені з готівкового обігу 
з 01 жовтня 2019 року.

Також з обігу поступово виводитиметься монета но-
міналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним 
засобом. Але ті монети номіналом 25 копійок, що по-
траплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг 
і поступово їх ставатиме все менше.

Обміняти монети дрібних номіналів громадяни змо-
жуть без обмежень  та безкоштовно на монети та банк-
ноти інших номіналів у сумах, кратних 10 копійкам, 
упродовж наступних трьох років: упродовж першого 
року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2020 
року включно – в усіх відділеннях українських банків; 
упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 
вересня 2022 року включно – у Національному банку та 
уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райф-
файзенбанк Аваль).

Вилучені з обігу монети номіналами 1, 2 та 5 копі-
йок будуть утилізовані Національним банком через зни-
щення на них мотивів зображень на спеціальному об-
ладнанні, а метал піде на переплавку. Зокрема, вартість 
виготовлення монет 1, 2 та 5 копійок значно перевищує 
їхню номінальну вартість.

Держава зможе економити понад 90 млн гривень на 
рік завдяки зменшенню витрат Національного банку на 

їхнє виготовлення та оброблення.
До того ж заклади торгівлі, громадського харчування, 

транспорту та банки також не витрачатимуть кошти на 
інкасацію та обробку монет.

Для полегшення готівкових розрахунків в Україні 
можуть застосовуватися правила заокруглення загаль-
них (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари (робо-
ти, послуги)  до сум, кратних 10 копійкам.

Заокруглення відбуватиметься за простим матема-
тичним правилом: якщо сума розрахунку закінчується 
на 1, 2, 3, 4 копійки, вона заокруглюється в бік змен-
шення до найближчої суми, яка закінчується на 0; якщо 
сума розрахунку закінчується на 5, 6, 7, 8, 9 копійок, 
вона заокруглюється в бік збільшення до найближчої 
суми, яка закінчується на 0.

Якщо йдеться про безготівковий розрахунок, то заок-
руглення не відбуватиметься.

bank.gov.ua
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Серцево-судинні захворювання є головною 
причиною смерті в світі: щороку вони забирають 
більше 17 мільйонів людських життів. Захворю-
вання серцево-судинної системи займають перше 
місце з головних причин смертності серед чоло-
віків і жінок в усьому світі. Близько 50 % усіх 
випадків смерті від серцево-судинних захворю-
вань зумовлені раптовою серцевою смертю (далі 
– РСС), що складає до 30 % в структурі загальної 
смертності населення, серед яких 40 % займають 
особи працездатного віку. Останнім часом почас-
тішали навіть випадки раптової смерті серед мо-
лодих людей. Відомо, що частота РСС в загальній 
популяції людей складає 1-2 на 1000 осіб у рік.

Фактори ризику виникнення серцево-судинних 
захворювань та інсульту включають підвищені 
рівні кров’яного тиску, холестерину і глюкози в 
крові, паління, недостатнє споживання овочів і 
фруктів, підвищена вага, фізична інертність та 
стреси.

Ефективними заходами профілактики серце-
во-судинних хвороб є виконання настанов здоро-
вого способу життя.

Здорове харчування має увійти у спосіб жит-
тя. У цьому випадку і серце буде здоровим, і фі-
гура в порядку. Необхідно виключити з раціону 
шкідливі продукти, віддавши перевагу стравам на 
пару, приготованим у духовці, на грилі або муль-
тиварці. У меню має бути достатня кількість по-
ліненасичених жирних кислот, які відповідають 
за ліпідний обмін в організмі. Корисно вживати 
морську рибу (до 3 разів на тиждень), авокадо (до 
2-х плодів на тиждень), лляне масло, додавати в 
готові продукти і горіхи (до 15 грамів на день).

Овочі, фрукти і ягоди краще всього вживати у 
свіжому вигляді або піддавати мінімальній тер-
мічній обробці. Гарбуз нормалізує артеріальний 
тиск, часник знижує тонус судин, а гранат покра-
щує стан їх стінок.

Намагайтесь уникати стресів, які негативно 
впливають на роботу серця. Адреналін, який ви-
робляється при стресі, провокує підвищення тис-
ку, а це зношує серце.

Безумовно, у сучасному світі не можна пов-
ністю відсторонитися від стресу, але можна 
змінити своє ставлення до ситуацій і обставин. 
Треба частіше бувати на природі – це дуже заспо-         
коює. Самі створюйте більше приводів для щастя: 
влаштуйте романтичний вечір, зустріч із друзями, 
знайдіть час на відвідування СПА тощо.

Паління та алкоголь несумісні зі здоров’ям 
серця. Так, наприклад, нікотин спазмує судини, 
що провокує підвищення тиску. Етанол в алкоголі 
підсилює згортання крові і збільшує ризик утво-
рення тромбів. Якщо не можете відмовитись від 
них зовсім, зменшить вживання до мінімуму.

Рух – це життя! Він сприяє насиченню клітин 
і тканин киснем, підсилює кровообіг, зміцнює 
серцевий м’яз. Ранок бажано починати зі зви-
чайної зарядки. Для здоров’я серця найбільш 
корисними будуть аеробні заняття: біг, плавання, 
їзда на велосипеді, лижні прогулянки, стрибки                            
на скакалці і т. д.

Якщо ви вирішили займатися у тренажерному 
залі  – краще проконсультуйтесь з лікарем, адже 
зайве навантаження може негативно позначитися 
на здоров’ї серця.

Навіть якщо  не турбує серце, важливо про-
ходити регулярні профілактичні обстеження у        
сімейного лікаря 1-2 рази на рік. Будьте здорові!

О. САРАНЧА, 
сімейний лікар 

Муратівської СЛАЗПСМ.

29 вересня – 
Всесвітній 

день серця
29 вересня щороку за ініціативою Всесвітньої 

федерації серця за підтримки Всесвітньої 
Організації Охорони Здоров’я проводиться 
Всесвітній день серця. Метою цього Всесвітнього 
дня є підвищення обізнаності населення про хво-
роби серця, здоровий спосіб життя для їх попе-
редження і пропаганда профілактичних заходів 
для зменшення смертності від серцево-судинних 
захворювань.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Новоайдарсь-
кого районного центру  зайнятості щодо забезпечення вимог 
економіки регіону та потреб роботодавців робітничими ка-
драми залишається підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації безробітних за актуальними на ринку праці 
професіями.

Даний напрям діяльності служби здійснюється в процесі 
змін ринку праці під впливом різних його чинників: загально-
го стану економіки, рівня розвитку виробництва, технологій, 
техніки, науки, соціально-економічних відносин, потреб 
роботодавців. 

Відповідно до Законів України «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробіття» 
та «Про зайнятість населення» професійна підготовка або 
перепідготовка, підвищення кваліфікації спрямовані на здо-
буття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, 
підвищення конкурентоспроможності на ринку праці про-
водиться у професійно-технічних та вищих навчальних за-
кладах, у тому числі в навчальних закладах державної служ-
би зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях 
за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття.

Порядок професійної підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних затвер-
джений наказом Міністерства соціальної політики України, 
Міністерства освіти і науки України 31.05.2013 № 318/655, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 червня  
2013 р. за № 1029/23561 (далі - Порядок).

За сприяння державної служби зайнятості безробітні 
громадяни можуть: 

якщо не мають професії:
- пройти професійну підготовку за робітничими профе-

сіями, потрібними на ринку праці, – як за груповою, так і за 
індивідуальною формою навчання, в тому числі з використан-
ням сучасних  інноваційних технологій; 

якщо професія (спеціальність) уже не є актуальною на 
ринку праці: 

- пройти професійну перепідготовку за робітничими 
професіями як за груповою, так і за індивідуальною фор-
мою навчання, в тому числі з використаннями сучасних  
інноваційних технологій;

- здійснити підвищення кваліфікації як робітник чи 
спеціаліст, зокрема, пройти стажування безпосередньо на 
виробництві;

- підвищити свій кваліфікаційний розряд;
- пройти курс цільового призначення з метою набуття нової 

компетенції;
якщо виявили бажання відкрити власну справу: 
- отримати знання з організації підприємницької діяльності.
Під час навчання безробітні громадяни отримують:
- допомогу по безробіттю у розмірах і строки, що встановлені 

відповідно до законодавства України;
- компенсацію фактичних витрат на проїзд до місця навчан-

ня і назад та оплату проживання в гуртожитку, коли професійне 
навчання організоване не за місцем їх постійного проживання. 

Професійне навчання здійснюється на договірній основі 
за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття. Після 
завершення навчання державна служба зайнятості сприятиме в 
подальшому працевлаштуванні.

Слід зазначити, що професійне навчання безробітних за 
направленням служби зайнятості здійснюється як на базі 
професійно-технічних, вищих навчальних закладів області, 
так і в центрах професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості. В Україні існує 11 таких центрів про-
фесійно-технічної освіти державної служби зайнятості: в 
Луганській, Донецький, Дніпропетровський, Сумський, 
Івано-Франківський, Одеській, Рівненській, Херсонський, 
Харківській, Львівській та Полтавській областях.

Професійне навчання – це шлях подолання актуальних 
психологічних проблем, спосіб виходу із складної ситуації. 
Під час навчання відбувається психологічна підтримка люди-
ни, формування активної життєвої позиції, мотивації до праці.

Для забезпечення конкурентоспроможності безробітних  
проводиться професійне навчання за такими професіями, як: 
продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих 
товарів, кравець, тракторист-машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва, електрогазозварник, кухар, 
основи бухгалтерського обліку, манікюрник, перукар, офісний 
службовець, електромонтер з ремонту та обслуговування елек-
троустаткування, слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів, водій автотранспортних засобів, маляр, муляр, шту-
катур, робітник з комплексного обслуговування й ремонту 
будинків, токар та інші.

За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте 
можливість одноразово отримати ваучер для підтримання 
конкурентоспроможності на ринку праці.

Згідно зі змінами, що внесені Постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.09.2015 № 779 до Порядку видачі 

ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на 
ринку праці, ваучери видаються одноразово:

- особам, віком старше 45 років, страховий стаж яких стано-
вить не менш як 15 років, до досягнення встановленого стат-
тею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» пенсійного віку;

- особам, звільненим з військової служби (крім 
військовослужбовців строкової служби), служби в органах 
внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, 
податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої 
служби у зв’язку зі скороченням чисельності, штату або за ста-
ном здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не мен-
ше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до За-
кону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб»;

- особам, звільненим з військової служби після участі у 
проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до 
отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб»;

- внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за 
відсутності підходящої роботи.

Наказом Міністерства соціальної політики України 
від 25.06.2015 № 661 затверджений Перелік професій, 
спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення 
кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер. 
Ви повинні відповідати наступним вимогам:

- мати професійно-технічну або вищу освіту;
- не досягли встановленого статтею 26 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 
пенсійного віку;

- не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
- не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку 

за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття;

- не отримували ваучер раніше.
Особа здійснює вибір професії, спеціальності за переліком, 

затвердженим Мінсоцполітики, а також форми та місця на-
вчання.

За сприяння державної служби зайнятості можливе не-
формальне професійне навчання працівників за робітничими 
професіями – це набуття працівниками професійних знань, 
умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та 
формою навчання.

Всі особи, які працювали на підприємстві та оволоділи пев-
ними професійними навичками, але не мали при цьому доку-
ментального підтвердження, мають змогу підтвердити свою 
компетенцію та отримати документ державного зразка.

Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 23.12.2013              
№ 886 підтвердження кваліфікації здійснюється за наступними 
професіями: кухар (3-6 розряди), зварник (6-8 розряди або І-ІІІ 
рівні кваліфікації), охоронець (1-2 розряди).

Підтвердження результатів неформального професійного 
навчання працівників здійснюється в центрах-суб’єктах 
визнання результатів неформального професійного навчан-
ня. Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики 
від 16.03.2016 року № 256 Рівненський та Одеський центри 
професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, 
Вище комерційне училище Київського національного 
торгівельно-економічного університету набули статус суб’єктів 
оцінювання та підтвердження результатів неформального на-
вчання осіб за робітничою професією «Кухар 3-6 розрядів».

Направлення на підтвердження кваліфікації особа отримує 
у будь-якому центрі державної служби зайнятості.

За результатами підтвердження кваліфікації особі видається 
документ державного зразка – свідоцтво про присвоєння 
(підвищення) робітничої кваліфікації за результатами нефор-
мального професійного навчання або сертифікат оцінювання 
результатів неформального професійного навчання.

Запровадження процедури підтвердження кваліфікації 
працівників дасть змогу вирішити проблему визначен-
ня кваліфікації працівників, які мають належний практич-
ний професійний досвід та надасть право громадянам от-
римати документ про професійно-технічну освіту за даною 
професією.     

Забезпечити розгортання професійного навчання 
безробітних та підтримання конкурентоспроможності осіб на 
ринку праці з одночасним зростанням рівня працевлаштуван-
ня, активно реагувати на потреби роботодавців в робочій силі 
– це завдання, яке поставила перед собою служба зайнятості і 
активно працює, щоб досягти гідних результатів.

Р. ЧЕРКАСОВА, начальник відділу 
активної підтримки безробітних 

Новоайдарського районного центру зайнятості.

Новоайдарський районний 
центр зайнятості повідомляє

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

услуги

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ, ЗАПЧАСТИ к ним. 099-403-15-66.

Бурим СКВАЖИНЫ. Диаметр 63-125. 095-678-06-28.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Установка. Ремонт. 066-718-79-40.

ПРОДАЖ КУРЕЙ-НЕСУЧОК
Фермерство продає курей-несучок 

кращих яйценосних порід, 
вирощених на домашніх кормах. 

Доставка безкоштовна.
Тел.: 066 039 95 20, 068 902 33 04

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.

работа

Редакция приглашает на работу
на взаимовыгодных условиях сотрудников для 

организации рекламы и подписки.
Телефон для справок: 099-36-88-604.

Куплю КОРОВ,  
БЫКОВ, ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ.

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

продам
ДОМ в пгт. Новоайдар.                   

Газифицирован, хозпостройки.                     
099-08-028-68.

Двухкомнатную КВАРТИРУ   
(53 кв. м), ГАРАЖ (6 х 11 х 3,5 м). 
066-864-39-23.

КВАРТИРУ, 099-33-68-779.
СРОЧНО МАГАЗИН в Новоай-

даре и ХОЛОДИЛЬНУЮ ВИТРИ-
НУ. 050-168-85-42.

СКУТЕР Viper Storm-150.        
066-31-32-595.

ЩЕНКОВ овчарки (2 месяца). 
066-15-98-217.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки. 
066-85-65-018.

КОРОВУ, КОЗ. 095-398-15-34.
КОРЕЙСКИХ ПОРОСЯТ. 

Село Царёвка. 050-62-65-271,                        
095-319-69-83.

КАРТОФЕЛЬ, 050-735-14-68.
КУКУРУЗУ по 4 грн./

кг с доставкой. Торг уместен.                                     
066-83-28-056.

ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ 
по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.      
095-57-136-33.

ПШЕНИЦУ и ТЫКВУ.               
095-861-75-41.

ТЫКВУ кормовую. Цена дого-
ворная. 066-80-36-322.

ТЫКВУ. 4 тонны. 095-468-22-18.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,     

066-31-32-595.
УДОБРЕНИЯ сложные, КАС 

азотные, фосфорные – приво-
зим автонормы. 067-90-268-01,                         
066-30-63-606, 095-22-370-72.

ООО «Фабрика баянов»                   
(г. Кременная) изготовляет УЛЬИ 
многокорпусные - от 800 до 850 
грн., УЛЬИ-ЛЕЖАКИ на 24 рам-
ки - 750 грн., РАМКИ на улей -        
5,50 грн. 095-226-91-50.

Изготовление, 
перетяжка, 

ремонт 
мягКОЙ мЕБЕЛИ
095-410-86-01, 067-640-64-14.

УгОЛЬ
Высокое качество.

Доставка
066-928-50-36 
067-729-87-31

БУРИм 
СКВАЖИНЫ

диаметр 63-125 
095-052-85-55

Відкрита влада – запорука довіри населення!
10 вересня 2019 року за ініціативи Новоайдарської районної громадської 

організації «Світанок» розпочалась реалізація проекту «Відкрита влада – 
запорука довіри населення!». Даний проект реалізується в рамках Програми 
ООН із відновлення та розбудови миру в межах компоненту «Місцеве само-
врядування та реформа з децентралізації влади» за фінансової підтримки 
Європейського Союзу. Технічним партнером з організації та проведення 
конкурсу програми малих грантів Програми ООН із відновлення і розбудо-
ви миру виступає громадська організація «Взаємодія-Плюс», експерти якої 
здійснюють постійний консультаційний супровід імплементації проекту.

Період реалізації проекту – з 10 вересня до 22 листопада 2019 
року. Вартість – 13854,20 доларів США, в тому числі за рахунок гран-
ту – 9707,79 доларів США. З метою сприяння забезпеченню прозорості 
прийняття рішень районною та селищною радами ініціативою перед-
бачено створити Wi-Fi зону на площі селища, закупити та встановити ву-
личний екран на будівлі районного Будинку культури, а відеокамери – в 
сесійній залі, здійснювати онлайн-трансляцію засідань сесій та виконко-
мів. Крім того, екран використовуватиметься як інформаційна платформа                                                                            
для анонсів подій та виведення інформації при надзвичайних ситуаціях.

Партнерами проекту є Новоайдарська районна рада, яка здійснить 
співфінансування ініціативи, а в майбутньому буде транслювати свої за-
сідання сесій та комісій, а також Новоайдарська селищна рада, сайт якої 
буде поповнено необхідною інформацією, на сайті будуть створені зручні 
ІТ-додатки для отримання онлайн-довідок, засідання сесій селищної ради                            
та виконкомів будуть транслюватися в ефірі.

Довідково: Ця публікація підготована в межах реалізації проекту                                                                                                                         
«Відкрита влада – запорука довіри населення!» Програми ООН із віднов-
лення та розбудови миру. Зміст цієї публікації є виключно відповідальні-
стю НРГО «Світанок» і жодним чином не відображає позицію грантодав-
ця. Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири 
агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН 
з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок 
(ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продоволь-
ча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтри-
мують одинадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Єв-
ропейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії,                                                            
Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Увага!!! Новоайдарський районний 
військовий комісаріат викликає

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу», Положення про підготовку і проведення призову громадян Украї-
ни на строкову військову службу та прийняття призовників на військову 
службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  
України від 21.03.2002 № 352, Указу Президента України від 30.01.2019 
року № 22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової 
служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови грома-
дян України на строкову військову службу у 2019 році» та розпорядження 
голови Новоайдарської районної держадміністрації від 07 серпня 2019 року                            
№ 1148 «Про проведення призову восени 2019 року громадян України 
на строкову військову службу в Новоайдарському районі» у Новоайдар-
ському районі проводяться заходи з призову на строкову військову служ-
бу з 12 серпня по 31 грудня 2019 року громадян України 1992-2001 років                                                                                                                       
народження.

Явці на призовну дільницю Новоайдарського району підлягають усі 
громадяни 2001 року народження, яким в період чергового призову випов-
ниться 18 років, а також громадяни, які народилися у 1992-2000 роках, у 
яких закінчився термін відстрочки від призову або які не призвані раніше 
на строкову військову службу з різних обставин. Відправці до військ підля-
гають громадяни, придатні за станом здоров'я до військової служби, яким 
до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші 
особи, що не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або 
відстрочку від призову на строкову військову службу.

Згідно статті 15 п. 8 Закону України «Про військовий обов'язок і військо-
ву службу» у разі, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла,  гро-
мадяни призовного віку зобов’язані з'явитися до районної призовної діль-
ниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, 
визначеного Указом Президента України, на засідання районної призовної 
комісії.

Громадяни, які з дня початку відповідного чергового призову, визначе-
ного Указом Президента України, не з'явились без поважних причин до 
призовної дільниці для проходження призовної комісії, несуть відпові-
дальність згідно ст. 210 Кодексу України про адміністративне порушення                        
та ст. 335 Кримінального Кодексу України.

Терміново прибути на призовну дільницю до Новоайдарського                                                                                                                         
районного військового комісаріату за адресою: смт. Новоайдар,                                           
вул. Айдарська, буд. 2, та мати при собі документи, які посвідчують особу,                                             
зобов'язані всі нижчезазначені громадяни:

Бахмутівська сільська рада: Тютюннік А. С.; Долженко О. С.;            
Птушкін О. М.; Лаптєв А. В.; Никифоров М. С.

ВЦА с. Кримське: Новіков І. В.; Бахтін В. О.
ВЦА с. Трьохізбенка, Кряківка, Лобачеве, Лопаскине та Оріхове-Доне-

цьке: Блудов Д. А.; Гончаров О. О.; Мальцев Д. О.; Яковлев С. В.
Гречишкінська сільська рада: Гречишкін Д. В.; Гречишкін Д. І.;                

Новік П. О.; Самойлов О. С.; Смолянинов Р. М.; Балаклеєць А. Р.; Запорож-
ченко С. А.; Москаленко І. А.

Денежниківська сільська рада: Євдокимов А. В.; Зарвовський В. С.; 
Михайлов Є. О.; Винокуров С. В.; Долбін В. А.; Остапенко С. І.; Острад- 
чук О. А.; Дорошин Є. В.; Долбін М. О.; Острадчук В. А.

Дмитрівська сільська рада: Гиренко Д. Ю.; Гасумов О. А.; Ку-                
ценко М. В.; Криничний Р. Ю.; Смоловик Д. В.

Колядівська сільська рада: Шевченко О. М.; Юшкевич Є. П.; Бурим О. С.; 
Кучеренко О. Б.; Коріняка Б. А.; Нездиймишапка О. О.; Семикоз М. В.

Муратівська сільська рада: Ломакін Ю. Г.; Товстоп'ятенко О. А.; Го-
лубничий Д. Ю.; Зубков Д. С.; Дашкевич М. В.; Бойцов Р. М.; Толсто-                
пятенко О. А.; Черновілов Я. О.

Новоайдарська селищна рада: Базильов Я. В.; Кравченко М. А.; Ар-
тьомов Р. С.; Головачов І. Ю.; Дорогін А. О.; Черкашин К. С.; Амбросі-                                                      
мов А. О.; Дудніков В. С.; Колосов Є. О.; Русінов В. О.; Серпу-                                                                                                                            
ховітін С. О.; Сташин М. М.; Ткаченко І. В.; Щиров Є. О.; Лобода М. В.; 
Новіков В. О.; Перепелиця Є. В.; Червоненко О. В.; Безкровний С. В.; Ма-
хортов О. В.; Мирошниченко Д. В.; Новіцький І. М.; Солдатенко О. Є.; Тка-
ченко С. Ю.; Шеховцов С. С.; Щиров В. В.; Головко Р. В.; Рожков М. А.; 
Барков М. В.; Кислий В. В.; Логвинов М. О.; Носов В. О.; Обихвост С. Р.; 
Іващенко А. О.; Калашніков С. В.; Кошєлєв В. О.; Павленко В. С.; Подгай-
ченко І. Ю.; Тіханов В. С.; Рогожніков Я. Д.

Новоохтирська сільська рада: Роменський А. Ю.; Давидов В. Ю.; Лін-
ник В. В.; Асланов М. Е.

Олексіївська сільська рада: Коваль Є. О.; Долженко О. В.; Репка О. Г.; 
Федотов Д. Г.; Борман О. В.; Недайводін О. О.; Саблін О. А.

Побєдівська сільська рада: Бугайов М. М.; Єгоров О. С.; Черкашин А. С.
Райгородська сільська рада: Богданов М. Л.; Мальцев І. П.;                                                                                                            

Осташков О. І.; Куштим О. О.; Бутенко О. А.; Ватулін М. С.;                                                                                   
Байрамов Е. С.; Матузков В. Е.

Смолянинівська сільська рада: Гайворонський С. В.; Світличний М. О.; 
Запорожець Д. П.; Петрик О. А.

Співаківська сільська рада: Шовкопляс А. І.
Чабанівська сільська рада: Сазонов О. А.; Мозговий М. В.; Паноіванен-

ко В. В.; Бородій М. О.; Воробйов М. М.; Романенков А. Є.; Потапов М. В.; 
Савченко В. В.

Штормівська сільська рада: Коробка Ю. Г.; Біндас О. В.; Кіриєн-           
ко О. В.; Науменко В. Ю.; Пірогов О. Ю.; Панов О. В.; Михайленко О. О.; 
Бахмет Є. Ю.; Єремєєнко С. П.; Полянський В. С.; Калюжний Є. М.

ВЦА м. Щастя: Валєгура Б. Ю.; Малецький Д. С.; Василь-                              
єв Д. О.; Гак М. Є.; Малюченко О. С.; Селезньов І. Ю.; Харченко С. А.;                                                                                                                          
Заєленчиць В. О.; Мірзамухомедов О. І.; Печегін В. Ю.; Русанов Р. О.; 
Адамчук М. В.; Борсук В. О.; Бурих І. О.; Кузьменко Є. Д.; Оселедь-                               
ко А. В.; Соколков М. С.; Кашарайло Є. А.; Коляда Д. П.; Коношен-                                                 
ко Є. К.;  Мостовий Я. Р.; Слабченко О. Ю.; Ткачук І. В.; Чепіков О. А.; 
Батєнєв І. С.; Бікард А. С.; Дідора Д. Є.; Мороз М. А.; Несвіт К. С.; Обу-                                                                                                                             
хов М. І.; Свердликов Е. О.; Сердюк О. В.; Толстой В. О.; Олексієн-                                 
ко Б. М.; Піскунов П. Ю.; Саленко Д. В.; Торчков К. Р.; Брюхо-                                                                                                                                   
вецький В. В.; Кравцов Д. Г.; Українец Е. В.; Франчук П. С.

Військовий комісар Новоайдарського районного 
військового комісаріату, підполковник М. ЛИСЕНКО.

Продается сено луговое (тюкованное) 
пгт. Новоайдар. Тел. 099-350-40-48

Новоайдарському районному центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді на постійну роботу потрібен ПСИХОЛОГ. Кваліфіка-
ційні вимоги: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки. За 
довідками звертатись: смт. Новоайдар, вул. Банківська, 31, 2-й поверх. 
Телефон: 06445 (92377).  
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Согласно преданию, в 326 
году мать императора Констан-
тина Елена отправилась в Иеру-
салим на поиски христианских 
святынь. Так были обретены Крест, 
а также Гроб Господень (пещера, 
где был погребен и на третий день                                            
воскрес Христос).

Раскопки проводились на Гол-
гофе, где и был распят Христос. 
Под землей были обнаружены три 
креста, несколько гвоздей и доска 
с надписью «Иисус Назорей, Царь 
Иудейский».

Правда, доска лежала от-
дельно и понять, какой имен-
но из трех крестов – Господень, 
было невозможно. По преданию, 
кресты поочередно прикладыва-
ли к больному, и после прикосно-
вения к тому самому Кресту он                                                     
исцелился. А когда мимо Голгофы 
шла похоронная процессия, кресты 
приложили и к покойнику, и от при-
косновения одного из крестов он 
воскрес.

Иерусалимский патриарх Ма-
карий поднял (или, иначе, «воз-
двиг») Крест, чтобы все при-
сутствующие могли увидеть 
обретенную святыню – так было 
положено  начало празднику                                                                           

Воздвижения Креста Господня.
А император Константин, воо-

душевленный находками матери, 
велел построить в Иерусалиме храм 
Воскресения Христова (извест-
ный также как Храм Гроба Господ-
ня). Строительство было окончено  
только в 335 году.

13 сентября 335 года храм освя-
тили, а на 14 сентября (по новому 
стилю – 27) было решено уста-
новить празднование Воздвиже-
ния Креста Господня. На освяще-
ние храма съехалось множество 
епископов со всех концов Римской 
империи. Благодаря им традиция 
праздновать Крестовоздвиже-
ние распространилась по всему                           
христианскому миру.

На  Крестовоздвижение благо-
дарят Бога за спасение и просят о   
здоровье своём и близких.

Наши предки верили, что жи-
вотворящий крест защищает все 
живущее от сглаза, темных сил 
и зла, поэтому в этот день также 
освящали в церкви самодельными 
крестиками, которые клали в избы, 
в хлева, в амбары, в укромные места 
во дворе, а также в воду.

Считалось, что наложение кре-
ста и окропление домохозяйства 

освященной в церкви водой по-
могает уберечь домочадцев, избы, 
скотину и собранный урожай                              
от различных бед.

Поскольку праздник совпадал со 
временем поворота на зиму, в этот 
день принято было также собирать 
различные лекарственные растения, 
которые считались обладающими 
особой целебной силой: васильки, 
гвоздику, базилик и прочие.

Что нельзя делать 
в этот день

- В этот праздник у православ-
ных строгий пост, потому они избе-
гают употребления мяса, рыбы, яиц 
и молочных продуктов;

- Также в этот день нельзя ссо-
риться и выяснять отношения с 
близкими;

- Не стоит начинать новые 
дела, так как они могут                                                   
закончиться неудачей;

- Еще в народе существу-
ет утверждение, что в этот день 
змеи ищут место для спяч-
ки на зиму, поэтому советуют                                                                    
хорошо запирать двери дома.

Приметы 
на Воздвижение

- На Воздвижение кто в лес        
пойдет, тот может не вернуться;

- В этот день змеи в норы           
прячутся;

- В Сдвиженье Леший гуляет – 
кто в лес пойдет, тот дорогу назад 
не найдет;

- На Воздвижение медведь в бер-
логу, змея в нору, а птицы на юг;

- Кто на Воздвижение постится, 
тому семь грехов простится;

- В Воздвижение с поля по-
следняя копна движется;

- Если в этот день дует холодный 
северный ветер, то следующее лето 
будет жарким;

- В Воздвижение птицы лето за 
моря уносят;

- Кто на Воздвижение пост не 
держит – на того семь грехов    воз-
двигнутся;

- У доброй хозяйки в Воздвиже-
ние и пирог с капустой.

 

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – 
праздник, который относится к числу 12 наиболее важных – дву-
надесятых – церковных праздников. Они связаны с событиями 
земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Иначе этот праздник          
ещё называется Крестовоздвижение.

По преданию, в начале ІІ века в 
Риме жила праведная христианка 
по имени София, у которой было 
три дочери. Девочек звали Пистис, 
Элпис и Агапэ, что в переводе с гре-
ческого на старославянский язык 
значит Вера, Надежда, Любовь со-
ответственно.

Мать воспитывала дочерей в 
скромности, вере и христианском 
благочестии, несмотря на гонения 
на христиан. Об этом дознался им-
ператор Адриан, который изначаль-
но попытался сбить христианок с 
праведного пути и заставить покло-
ниться богине Диане. Он обещал им 
подарки, а когда это не подейство-
вало, стал угрожать. Но девушки 
твердо исповедовали свою веру в 
Спасителя.

Тогда император повелел под-
вергнуть дочерей Софии жестоким 
пыткам, а затем казнил их на глазах 
у несчастной матери. На момент 
смерти Вере было 12 лет, Надежде 
– 10, а Любови – всего 9 лет. Убитая 
горем София умерла через три дня 
на могиле своих дочерей. За все пе-
режитое Вера, Надежда, Любовь и 
мать их Софья были причислены к 
лику святых, и сегодня по молитвам 
к ним происходят чудеса.

Икона Веры, 
Надежды, Любови 
и матери их Софии

Принято считать, что данная ико-
на во многом помогает, если к ней 
обратиться с искренней молитвой. 
Через нее обращаются к святым с 
просьбой о создании и сохранении 
семьи. Она помогает тем, кто хочет 
иметь детей. Замужние женщины с 
детьми молятся перед иконой о здо-
ровье всех членов семьи, о выздо-
ровлении ребенка, об избавлении 
от женских болезней и заболеваний 
суставов. 

Икона поможет пережить тяже-
лую утрату, по молитве перед ней 
избавитесь от скорби и печали.

Что нельзя делать

Женщинам в этот день не разре-
шали работать, даже запрещалось 
делать мелкую работу по дому. Вме-
сто этого они должны были попла-
кать – о себе, о близких и родных. 
Кроме того, в этот день не устраи-
вали венчаний, помолвок и свадеб 
– это считалось плохой приметой. 

Однако считалось, что этот 
праздник идеально подходит 
для сватовства: «На Веру, На-
дежду, Любовь сватаются, а                                               
на Покрова свадьбу играют».

Традиции праздника

Чтобы на весь будущий год 
защитить семью от бед и болез-
ней, хозяйка с утра должна была 
поплакать во весь голос. По-
том женщины пекли для родных                                          
именинные пироги и кренделя.

Молодежь в этот день устраи-
вала гуляния. Замужние жен-
щины ходили в церковь, поку-
пали три свечи, две ставили там 
же перед ликом Христа, а одну 
оставляли для дома. В полночь 
зажигали свечу, устанавливали в 
середине каравая, произносили за-
говоры, чтобы зло из семьи шло,                                                                     
а добро приумножалось. 

Утром вся семья должна была 
съесть этот каравай, ни одной 
крошки из которого нельзя было     
выбросить.

Приметы дня

- Если полетят журавли в этот 
день, то на Покров будет мороз, а 
нет, то зима будет позднее. Обычно 
вслед журавлям кричали: «колесом 
дорога», для того, чтобы весной они 
снова возвратились в родные места;

- Народные приметы го-
ворят, что в этот день всегда                                                  
холодно и дождливо;

- После Веры, Надежды, Любви 
начинаются первые заморозки.

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и        
Софии ежегодно отмечается 30 сентября.

Запрошення
до участі у конкурсі

ГО «Фенікс» та Програма 
розвитку ООН (ВІДНОВЛЕН-
НЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ) 
цим оголошенням запрошують 
ліцензованих постачальників з 
доброю репутацією надати за-
печатані цінові пропозиції для 
виконання робіт у межах мікро-
проекту «Створення безпечного 
простору для 200 учнів навчаль-
них закладів шляхом облаш-
тування шкільних автобусних      

зупинок в смт. Новоайдар». 
Перелік робіт та обладнан-

ня: придбання та монтаж авто-
бусних зупинок у комплекті з      
лавками та урнами для сміття.

Тендерну документацію 
можна безкоштовно отри-
мати за адресою: смт. Но-
воайдар, вул. Банківська, 31,           
кабінет 23-24. 

Пропозиції повинні зали-
шатися чинними впродовж 60 
(шістдесяти) днів з дати роз-
криття Конкурсних пропозицій 
і мають бути доставлені в за-

печатаному вигляді за вищена-
веденою адресою до 09:00 11 
жовтня 2019 року, після чого 
вони будуть розкриті у присут-
ності наявних учасників тен-
деру. Конкурсні пропозиції, 
надані пізніше встановленого 
терміну, не приймаються і по-
вертаються учасникам тендеру                        
нерозкритими.

Зацікавлені постачальники 
можуть отримати додаткову 
інформацію за адресою, зазна-
ченою вище, або за телефо-
ном: (095) 7249438, Юлія.


