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День 
працівника освіти

Шановні вчителі, 
працівники та ветерани 

освітянської ниви!

Новоайдарська районна держав-
на адміністрація та районна рада щиро 
вітають вас з професійним святом – Днем 
працівника освіти!

Ваша професія – найблагородніша се-
ред інших. Вона об’єднує людей щирих 
помислів, сердець, почуттів і навіть само-
пожертви. Ви прищеплюєте своїм вихован-
цям любов до знань, сієте в їх серцях зерно 
прекрасного, світлого, вічного, відкриваєте 
складний духовний світ буття, даєте мудрі 
поради.

Знаємо, що кожен, хто обирає педагогічний 
фах, бере на себе відповідальність за тих, 
кого вчить і виховує. Разом з тим відповідає 
і за самого себе, свою професійну 
підготовку, право носити таке високе й 
почесне звання. В умовах суперечливого 
сьогодення все це здається непросто. Та 
радує те, що свій обов’язок ви виконуєте 
гідно, завжди були і залишаєтесь головним 
світочем у всебічному житті дитини, да-
руючи їй тепло свого серця, скарби своїх 
знань.

Низький уклін вам, дорогі педагоги, за 
професіоналізм, витримку, терпіння, лю-
бов до обраної справи, самовідданість і ба-
гатство душі.

Хай засіяна невтомною працею 
освітянська нива дає багаті врожаї но-
вих талантів, яскравих особистостей та 
визначні перемоги й здобутки в житті.

Бажаємо вам міцного здоров’я, щирої 
радості, безхмарних благословенних днів, 
творчої наснаги, нових педагогічних звер-
шень заради рідного краю та незалежної 
України!

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

 

День юриста

Шановні юристи!

Від імені Новоайдарської ра-
йонної державної адмініст-

рації та районної ради прийміть щирі вітання 
з професійним святом – Днем юриста.

Бути юристом - почесно і відповідально. 
Сьогодні немає такої сфери діяльності, 
державного органу чи підприємства, які 
б обходилися без консультації юриста.                       
Щодня до правників за порадою та допомо-
гою звертаються тисячі громадян. Рівнем ва-
шого професіоналізму та принциповості виз-
начаються не лише стан правової культури 
суспільства, а і його стабільність, моральний 
мікроклімат.

Нехай ваші професійні зусилля будуть 
винагороджені повагою і довірою громадян, 
впевненістю у надійному і справедливому 
захисті їх конституційних прав і свобод.

Щиро зичимо вам здоров’я, добробу-
ту, щастя й удачі, життєвої наснаги та но-
вих здобутків у професійній і громадській 
діяльності!

   В. о. голови районної      Голова районної
   держадміністрації         ради

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

 

Переведення годинників. 27 жов-
тня о 4:00 українці востаннє пере-
ведуть годинник на годину назад у 
зв’язку з переходом на зимовий час.

Тарифи і ціни. В Україні роз-
почне діяти найдешевший тариф на 
електроенергію для опалення житла. 
Споживачі електроенергії з 1 жов-
тня зможуть користуватися тарифом 
Електроопалення, який діє протягом 
семи місяців. Вночі 1 кВт електри-
ки коштуватиме 45 копійок, вдень 
– 90 копійок, щомісячний ліміт –                          
3 тис. кВт.

Знизиться ціна електрики 
для підприємств. З 1 жовтня 
вартість електрики для непо-
бутових споживачів впаде на 
10 копійок за кВт.

Зросте ціна на блакитне 
паливо для бізнесу. З 1 жов-
тня НАК Нафтогаз України 
піднімає ціну на природ-
ний газ для промислових 
споживачів та інших суб’єктів                                                              
господарювання на 5 %.

Соцвиплати. З 1 жовтня в 
Україні вводять монетизацію 
пільг на оплату житлово-
комунальних послуг. Пра-
во на пільги мають: чорнобильці; 
репресовані; багатодітні сім’ї; ве-
терани військової служби, ветера-
ни війни, зокрема інваліди та учас-
ники бойових дій; пенсіонери, які 
працювали в сільських бібліотеках, 
освітніх, медичних та культурних 
установах. Для отримання пільги 

«живими грошима» не пізніше, ніж 
до 15 жовтня потрібно особисто по-
дати заяву в управління соціального 
захисту населення за місцем 
реєстрації (проживання).

Гроші та банки. Українці з 1 
жовтня не зможуть використову-
вати монети дрібних номіналів 
1, 2 і 5 копійок для розрахунків 
готівкою у зв’язку з вилучен-
ням цих монет з обігу. Монета-
ми номіналом 25 копійок поки ще 
можна буде розплачуватися, але їх                                                    
не повертатимуть в обіг.  

З 4 жовтня вносяться зміни до 
тарифів за надання банківських по-
слуг за операціями в національній 
валюті юридичним особам та 
фізичним особам-підприємцям.

З 25 жовтня Нацбанк запустить 
купюру номіналом в тисячу гривень. 

Перший випуск банкноти номіналом 
1 тис. грн буде здійснено в обсязі 5 
млн штук. На лицьовій стороні  ку-
пюри зображено портрет Володи-
мира Вернадського, і на зворотній 
стороні - зображення Президії 
Національної академії наук.

Транспорт. В Україні з 1 жовтня 
до 1 травня водії зобов’язані під час 
пересування вмикати ходові вогні 
або ближнє світло фар.

Армія. З 1 жовтня в Україні 
стартує черговий осінній призов 
на строкову службу в Збройні сили 

України та інші силові струк-
тури. На службу призвуть 
громадян у віці 20-27 років. 
Планують піти служити по-
над 9 тис. осіб. З 1 жовтня в 
Україні почне роботу Центр 
психічного здоров’я та 
реабілітації ветеранів війни.

Початок опалюваль-
ного сезону. Рішення, коли 
розпочинати опалюваль-
ний сезон, самостійно ух-
валюють у кожному регіоні. 
Наскільки швидко увімкнуть 
тепло, залежить від погод-
них умов, рівня підготовки                          

та погашення заборгованості.
Згідно з законодавством, опалю-

вальний сезон повинен стартувати 
тоді, коли середньодобова темпера-
тура повітря впродовж трьох днів 
становить нижче + 8° тепла.

Зазвичай опалювальний сезон в 
Україні розпочинається 15 жовтня.

Шановні вчителі! 
Прийміть найтепліші 

і найщиріші вітання з нагоди 
професійного свята!

Немає у світі праці благо-
роднішої, ніж праця педагога, 
роль якої у становленні люди-
ни в інтелектуальному та духов-
ному зростанні суспільства –                                     
першочергова.  

У всі часи вчитель не тільки 
передавав знання людям, а й фор-
мував світоглядні підвалини гро-
мадянського суспільства. Ваша 
професія об’єднує людей щи-
рих помислів, сердець, почуттів і 
навіть самопожертви. 

Вам довіряють найцінніше 
– дітей. І ви робите для них 
неймовірне – відкриваєте безмеж-
ний, цікавий та захоплюючий світ 
знань. А ще – вчите відстоювати 
власну думку, допомагаєте розкрити                           
істинний талант та знайти себе.

Ваш суровий погляд та відкрите 
серце, невтомний оптимізм та 
дружні настанови ми пам’ятаємо 
все життя. Саме в школі ми вчимо-
ся бути лідером, попри все досягати 
мети.

Вчителі, науковці, методи-
сти,  вихователі, позашкільники, 
майстри закладів професійної 
освіти, викладачі, кожен із вас - 
невід’ємна частина полум’я, яке 
зігріває нашу країну, вогню роз-
витку, знань та зростання. Мож-
ливо, ви не завжди можете це 
відчути, але наше суспільство, наша                                                                          

громада Луганщини потребує 
вашої праці.

У цей день хочеться                   
подякувати вам, шановні педа-
гоги, за тепло, що ви даруєте 
нашим дітям, за те, що сієте в 
їхніх серцях зерно прекрасно-
го, доброго, вічного. Нехай ваша 
робота приносить вам тільки 
задоволення, а учні будуть допит-
ливими, працьовитими та тала-
новитими. Міцного здоров’я, ча-
стих посмішок, гарних, цікавих 
знахідок і їх реалізації у нелегкій 
педагогічній справі. Бажаю, щоб 
усі поставлені цілі досягалися, 
завдання – вирішувалися, мрії 
здійснювалися! 

Нехай ваше життя завжди 
наповнюється любов'ю і повагою 
ваших учнів. Бажаю вам міцного 
здоров’я, щирої радості, без-
хмарних благословенних днів, 

творчої наснаги, нових педагогічних 
звершень заради рідного краю та 
незалежної України!

Голова Луганської обласної 
державної адміністрації – 

керівник обласної військово-
цивільної адміністрації 

ВІтАЛІЙ КОМАРнИЦЬКИЙ.
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На змагання зібрались 17 роїв – 
представників загальноосвітніх закла-
дів району. Пройшовши урочистим 
стройовим шагом, команди струнко 
вишикувались. Пролунала коман-
да «Рівняння на Державний прапор 
України!», право підняти який надано 
переможцям минулорічної гри – команді                         

«Молода Січ» Щастинської ЗОШ № 2.
Районна «Джура» урочисто відкрита. 

Щиро привітали рої-команди виконую-
ча обов’язки голови районної державної 
адміністрації Тетяна Новикова, голо-
ва районної ради Віктор Макогон, го-
лова громадської спілки «Асоціація 
ветеранів війни, учасників бойових дій 
та волонтерів АТО в Луганській області» 
Сергій Калмиков, начальник районного 
відділу освіти Олександр Селіхов. Звер-
таючись до юних джур, вони побажали 
їм гарного дня змагань, цікавих пригод, 
приємних вражень, нових знайомств та 
перемоги  найсильнішому. 

Після напутніх слів командири ко-
манд отримали путьові листи у голов-
ного судді змагань Олександра Свисту-
ли, голови відокремленого підрозділу 
громадської спілки «Всеукраїнське 
об’єднання учасників бойових дій та 
волонтерів АТО у Новоайдарському 
районі». За цими листами рої мали ру-
хатись, виконуючи почергово необхідні 
завдання, проходячи випробування.

Тож, які завдання чекали на юних 
нащадків козаків? Це звичні для них 
«Стройовий впоряд», «Рятівник», «Чов-
никовий біг», «Стрільба», «Відун»,   
«Перетягування линви».

Спостерігати за виконанням за-
вдань роями було дуже цікаво. Тут 
помітне хвилювання, але юні козачата 
підтримували, підбадьорювали одне 
одного, вони аналізували, радились, як 
краще виконати те чи інше завдання,   
подолати ту чи іншу перешкоду.

Непросто було й суддям. Оцінювання 
кожного кон-
курсу потре-
бувало від них 
з і б р а н о с т і , 
зосередженості, 
об’єктивності. 
Н а п р и к л а д , 
о ц і н ю ю ч и 
стройовий впо-
ряд, журі звер-
тало увагу на 
вміння шикува-
тися в однолав,  
розмикатися  і 
змикатися рою, 
перешикувати-
ся з однолави в 
дволаву та на-
впаки,  повер-
татися  на місці, 
крокувати на 

місці, перешикуватися в колону по двоє, 
проходити  урочистим ходом з вітанням 
під час руху, виконувати маршову 
патріотичну пісню, зовнішній 
вигляд  команди, команду рой-
ового.

Багато знань та зусиль 
потребувало проходження 
випробування під назвою 
«Рятівник». Тут хлопці та 
дівчата повинні були проде-
монструвати теоретичні  та 
практичні знання з надання 
першої медичної допомоги, а 
також виконати ще одне до-
сить непросте завдання: про-
тести умовного хворого чи 
пораненого, долаючи смугу пе-
решкод. Мабуть, це було одне 
з найпідступніших випробу-
вань, адже пройти необхідну 
відстань потрібно було макси-
мально швидко, при цьому, не 
завдати шкоди пораненому й 
правильно оминути всі «небез-
пеки». Та хоч би як важко не було, всім 
вдалося гідно (звичайно, з різним часом)                                                                  
подолати це нелегке випробування.

Свої правила мало змагання «Човни-
ковий біг». Чітко дотримуючись їх плюс 

швидко бігаючи, команда могла отрима-
ти відмінний бал. Навпаки, порушуючи 
якесь встановлене правило, можна було 
втратити такий дорогоцінний бал.

Влучності та зосередженості потре-
бував конкурс «Стрільба», який був про-
ведений завдяки районному Товариству 
сприяння обороні України (голова Во-
лодимир Сазонов). Тут теж визначились 
свої лідери.

Чудові знання історії демонстрували 
учасники під час конкурсу «Відун».

Не менш видовищним та сповне-
ним емоцій був силовий конкурс «Пе-
ретягування линви», який потребу-
вав як фізичної сили, так і єднання й 
згуртованості всієї команди й підтримки 
вболівальників.

І ось вже конкурси залишились по-
заду. Кожній команді вдалося прояви-
ти себе  якнайкраще в тому чи іншому 
конкурсі, отримати задоволення від гри.

Було дуже зворушливо спостерігати 
за тим, як хлопці та дівчата фотографу-
ються напам’ять, обмінюються номера-
ми телефонів, домовляються про нові 

зустрічі найближчим часом  та обіцяють 
завжди бути «на зв’язку». Можливо, й 
в правду «Джура» стала початком не 
однієї справжньої дружби, яка буде три-
вати все життя. А років так через 65-70 

сьогоднішні джури, ставши поважними 
старенькими, з натхненням та запалом 
будуть згадувати, як познайомились,  
запекло перетягуючи линву,  або потис-
нувши один одному руки. І саме з цього 
погляду, зі спільних випробувань й роз-
почалось знайомство людей, які, якби не 
гра, можливо, ніколи б і не зустрілися.

І ось настає довгоочікувана та хви-
лююча мить: оголошення результатів 
гри. Гідні показники. Але ж змаган-
ня є змаганням. Потрібно визначити 
переможців. До складу лідерів потра-
пили: курінь «Хортиця» Щастинської 
ЗОШ № 1, посівши ІІІ місце;  ІІ місце 
заслужено зайняв курінь «Лідер» ОНЗ 
Новоайдарська школа-гімназія; а на пер-
шому вже котрий рік поспіль отриму-
вали вітання хлопці та дівчата з куріня     
«Молода Січ» Щастинської ЗОШ № 2.  

 Гучні оплески, щирі слова привітань 
та подарунки – це все винагоро-
да  кожній команді. Адже діти та їхні 
керівники заслужили на це. Всі доклали 
максимум зусиль, щоб проявити себе з 
найкращого боку, щоб не підвести свою 

команду, свою школу. Не 
будемо навіть сперечатися: 
у цій грі переможених не 
було. Нехай переможцями 
за балами стали не всі, але 
кожний отримав в чомусь 
свою перемогу, купу нових 
позитивних вражень, чима-
ло нових друзів. … «Тут ми 
пережили щось незвичай-
не, - говорять діти, - навіть, 
важко це пояснити слова-
ми. Всі випробування були 
цікавими. Ми ретельно готу-
валися, і раді, що все це було 
не дарма, і ми проявили себе 
з гарного боку, не підвели 
свої команди, вчителів, 
вболівальників. Мабуть, ми 
стали більш самостійними, 
більш наполегливими, згур-
тованими та, звичайно, 

знайшли багато друзів з усіх куточків 
Новоайдарщини. Не можна навіть ска-
зати, що були всі окремо. Ні, всі 17 
команд стали єдиною родиною. Ми 
зрозуміли, що саме в єдності, в нашій 
дружбі – наша сила. Нехай цьогоріч 
змагання тривали один день, та це не 
завадило нам прожити його на повну, з 
головою «зануритися» у захопливі при-
годи «Джури». Правильно говорять: хто 
хоч одного разу пройшов шляхом цієї 
гри, той вже ніколи не забуде про неї,                                                           
завжди буде її часткою».  

І ще, не менш важливе,  хлопці та 
дівчата зрозуміли: вони – сильні та 
сміливі, гідні нащадки свого слав-
ного роду – є єдиною родиною своєї 
маленької Батьківщини, своєї неньки-
України. Діти, ви всі – молодці. Про-
тягом гри  ви продемонстрували свої 
найкращі якості. Так тримати! Також 
окремих слів подяки заслуговують 
організатори гри та педагоги, які були 
поряд зі своїми командами. Хвилюючі 
миті прощання з «Джурою - 2019».                                                                    
До зустрічі  на «Джурі - 2020»!

М. ТИХОНОВА.

Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Джура» цьогоріч відбувся 25 вересня на стадіоні «Колос» селища Новоайдар.

Метою Гри є виховання юних патріотів України на засадах національної 
гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорово-
го способу життя, духовності, культурно-історичної та військової спадщи-
ни українського народу. Завдання гри «Джура»: виховання дітей та молоді у дусі 
відданості Батьківщині та українському народу через відродження національних і 
загальнолюдських духовних та моральних цінностей; набуття учнями знань, умінь 
і навичок, необхідних захиснику Вітчизни;формування у молоді високих морально-
психологічних якостей: наполегливості, дисциплінованості та ініціативності                                                                               
на основі відновлених народних традицій.

Загальний вишкіл

Курені «Лідер» (ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія) і «Молода Січ» (Щастинська ЗОШ № 2)

Човниковий біг

Конкурс «Рятівник»
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Последствия снятия моратория и 
непродуманного рынка земли могут 
быть катастрофическими. Тоталь-
ная ваучеризация промышленных 
предприятий отдала все горстке 
олигархов. Чем это обернулось для 
предприятий, в том числе и у нас, 
на Луганщине? Существенным со-
кращением объемов производства 
и штатов работников, вырезкой на 
металлолом. Целые города погрузи-
лись в пучину безработицы и упад-
ка. То же ждет и сельское хозяйство 

– землю скупят монополисты, и это 
конец для наших сёл.

Кроме этого, земля – это страте-
гическая часть нашей страны. Мы 
становимся уязвимыми и фактиче-
ски отдаем нашу территорию без 
всякой войны.

Обращаюсь ко всем активистам, 
ко всем депутатам Луганщины с 
призывом объединиться и стать на 
защиту национального богатства. 
Предлагаю советам всех уровней 
принять обращения к Президен-

ту о продолжении моратория на 
продажу земли. Во имя наших де-
тей, которых недальновидным ре-
шением монобольшинства могут 
оставить без наследства – забрать 
у них нашу землю! Вопросы по-
добного масштаба необходимо при-
нимать не 250 голосами депутатов, 
а на всеукраинском референдуме. 
Об этом говорила ранее и говорит 
сейчас лидер «Батьківщини» Юлия 
Тимошенко, об этом говорят ассо-
циации сельхозпроизводителей, об 
этом говорят социологические ис-
следования. Большая часть укра-
инцев не поддерживает продажу 
земли, ведь земля – это не товар,                              
она не восстановится.

АЛЕКСАНДР РОМАНОВСКИЙ, 
глава Луганской 

областной организации 
ВО «Батьківщина».

 

Открытие рынка земли – уже не просто разговор, а реаль-
ная угроза. В краткосрочной перспективе это принесет опре-
деленную прибыль, но в долгосрочной – лишит нас последнего.

Шановні вчителі, вихователі та ветерани 
педагогічної праці Новоайдарської санаторної 
школи-інтернату!

Вітаємо вас з професійним святом – Днем вчите-
ля! Бажаємо впевненості та бадьорості, здоров’я та 
натхнення, поваги та любові, вдачі та успіху! 

Нехай кожен день буде добрим та веселим, 
цікавим та яскравим, нехай кожна близька люди-
на дарує вам гармонію та щастя. Душевного вам        
спокою, світлої надії та щирих посмішок!

В День вчителя хочеться низько вклонитися та 
подякувати нашим ветеранам педагогічної праці 
за багаторічну сумлінну роботу. Хай прославля-
ють в віках вашу мудрість!  Хай дарять квітів вам 
безліч завжди! Низький поклін за працю невтомну!                      
З чудовим святом вас, вчителі!

З повагою, адміністрація, профком 
КЗ «Новоайдарська обласна загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат».

Мою першу вчительку, наставницю і 
провідницю в Країну Знань Тамару Миколаївну 
ЛІГУС щиро вітаю з професійним святом!

Бажаю здоров’я, педагогічної майстерності,        
поваги і любові оточуючих!

З повагою – Олександр Гетьманцев, 
випускник Олексіївської школи 1997 р.

Шановну Олену Володимирівну ВИДЮЩУ 
– мою першу вчительку, яка передала знання із 
своєї скарбниці мудрості, своєю любов’ю торка-
лась струн наших дитячих сердець, вітаю з Днем 
учителя!

Нехай праця, якій Ви присвятили своє життя, 
приносить щастя, наснагу і творчий злет! Низький 
уклін за любов і повагу до нас!

Олександр Гетьманцев, випускник 
Олексіївської школи-гімназії 2018 р.

Шановні вчителі, працівники та ветерани 
освітянської ниви!

Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного 
свята – Дня працівників освіти. Це свято вшановує 
інтелект, професіоналізм, людяність, щирість душі 
та безмежну любов до дитини, яку ви ведете від ди-
тинства до зрілості, крізь закономірні або неочікувані 
життєві труднощі. Навіть випускаючи своїх учнів у 
велике життя, ви назавжди залишаєтесь з ними, і 
ваша наука, ваш досвід, ваша любов підтримують 
цілком дорослих вже людей протягом усього життя.

У день свята щиро дякую вам за добросовісне 
служіння обраній справі, невтомний творчий пошук, 
самовідданість, високий професіоналізм та життєву 
мудрість. Бажаю вам, дорогі освітяни, успіхів у 
вашій благородній педагогічній діяльності, нових 
творчих знахідок, міцного здоров’я, творчої енергії 
та людської поваги. Від щирого серця бажаю вам 
мирного неба над головою, щастя, міцного здоров’я, 
добробуту, віри у власні сили, невтомності у твор-
чому пошуку. Щоб зерно знань, яке ви сієте, завжди 
проростало і давало могутній урожай!

Зі святом вас, дорогі вчителі!
С. ЗРАЖАЄВ, голова 

Новоайдарської РО профспілки ПОНУ.                        

Рідні мої!
За 43 роки в моєму житті 

було чимало вчителів. Серед них 
зустрічались видатні професори, 
відомі діячі освіти, значні політики і 
талановиті підприємці. Кожен із них 
ділився мудрістю, а я щоразу нама-
гався якнайглибше осягнути їх сло-
ва та завчити уроки. Та найбільше 
я все одно пам’ятаю свою першу 

шкільну вчительку, її слова, лагідний 
голос, суворий, але одночасно                                                       
справедливий погляд.

Сьогодні я хочу привітати зі свя-
том усіх працівників освіти. Дякую 
вам за титанічну працю, любов до 
дітей і щедрість, із якою ви ділитесь 
найбільш коштовною реліквією у 
світі – знанням!

Завжди Ваш, 
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕВ.

Знов осіннє жовте листя тихо падає згори… Осінь. Тиха, за-
мріяна, яснолиста осінь. І вже десятки років в замріяну тишу 
вривається спів шкільного дзвоника, який кличе навчатись 
школярів. Школа привітно і широко відчиняє двері школярам,              
вчителі з нетерпінням чекають своїх вихованців.

Учитель! Яке безмежне, широкогранне слово! Як багато в 
нього вкладено: мудрість, знання, дружня порада, щире слово, 
вимогливість і ласка. Багато поколінь дітей вчителі Олексіївської 
школи-гімназії навчили думати, вивчати різні науки, мріяти, бути 
справедливими. З року в рік вчителі дарували нам крила, на яких 
ми відлітали в доросле життя. Вдячні вихованці щиро вітають 
педагогів із святом, до речі, теж восени, Днем учителя. У народі 
кажуть: «Письменник живе у своїх книгах, художник – у карти-
нах, скульптор – у великих скульптурах, а вчитель – у думках і 
справах учнів».

Директор Олексіївської школи-гімназії В. В. Повідайчик ось 
так розповідає про роботу педагогічного колективу: «В нашій 
школі-гімназії працюють висококваліфіковані спеціалісти, які 
вболівають за кожного учня, за його знання й вихованість. Кожен 
педагог доброзичливо, з повагою ставиться до батьків, підтри-
муючи тісний зв'язок і щиросердні стосунки, велику увагу при-
діляючи індивідуальній роботі з батьками. Робота педагогічного 
колективу організована в тісному зв’язку: вчитель, учень, батьки. 
Це дає можливість втілити в життя провідну ідею школи-гімна-
зії «Педагогічний вплив на розвиток соціальної компетентності 
особистості» в рамках реформи «нова українська школа».

Педагоги нашої школи-гімназії максимум зусиль доклада-
ють, щоб виконати головну мету реформи – створити школу,  
в якій учням буде приємно вчитися, яка буде надавати дітям 
не тільки знання,  але й вміння застосовувати їх в житті. Пра-
ця і тільки постійна праця, досвід педагогічної майстерно-
сті, методична робота в школі дала високий результат – наша                                                
школа-гімназія зайняла 8 місце в області з якості знань.

Вихованці нашої школи беруть активну участь в район-
них заходах, олімпіадах. Наш педагогічний колектив крокує 
в ногу з часом: володіє комп’ютерною грамотністю, в роботі 
використовує передовий педагогічний досвід, школа на ви-
сокому рівні підготовлена до нового навчального року, учні 
підвозяться двома автобусами. Особлива повага – ветеранам                                                     
педагогічної праці, щирі вітання і повага за досвід».

А  наступного року Олексіївська школа-гімназія відзначатиме 
золотий ювілей – 50 років! П’ятдесят поколінь випускників! І 
кожен отримав знання, став трудівником. Шановні першоклас-
ники, які прийшли до першого класу! Згадайте той день і свого 
першого вчителя – це теж історія села і школи.

В беседі з головою села Т. І. Стрижобик відчувається, що вона 
живе проблемами школи-гімназії, дуже частий гість на різних за-
ходах, знаходить можливість допомогти. Будучи випускницею 
нашої школи, Тетяна Іванівна відмічає, що педагогічний колек-

тив сьогоднішньої школи – це єдине ціле, відчувається взаємо-
розуміння, висока працездатність і відповідальність за кожного 
учня. Дуже хотілось би щиро привітати кожного вчителя із про-
фесійним святом і подякувати за титанічну працю, за досягнен-
ня успіхів. Від громадськості села і випускників різного часу         
передаю вітання:

В цей святковий осінній час
Прийміть вітання від нас!
Хай буде здоров’я міцне, мов граніт,
І з ним проживіть не менш сотні літ!
«Про школу згадую з теплом і глибокою вдячністю за знання. 

Закінчивши школу, нам не соромно було складати вступні іспити, 
бо отримали міцні знання», - говорить випускниця школи-гімна-
зії, завідувачка дошкільного навчального закладу «Білосніжка» 
Наталія Олександрівна Тищенко, мати двох обдарованих дітей.   
Наталія Олександрівна і сама обрала професію вчителя.

«Шкільні роки минають швидко, непомітно, а школа в серці 
залишається назавжди, - стверджує випускниця школи Галина 
Вікторівна Хворостініна. – Навчаючись в школі, по-справжньо-
му пізнаєш таємниці життєдіяльності людини, і, дорослішаю-
чи, розумієш  і відчуваєш себе громадянином України. Будучи 
президентом шкільної організації «Юнь України», я намагалась 
глибше вивчати історію України. А взагалі я хочу твердо сказа-
ти: усі вчителі нам давали хороші знання. Наше завдання  було       
добре й старанно вчитися. І ми вчилися». 

Дитинство. Школа. Вчитель. Це живе в кожному з нас. Ав-
тор цієї публікації по суті теж вчитель. І в наше свято, до-
рогі колеги, я бажаю наснаги, педагогічної майстерності, 
терпіння і любові до кожного вихованця. Пам’ятаймо, що 
вчителеві треба розуміти Світ Дитинства, щоб із вершин 
педагогічної мудрості опуститися у прозаїчний світ дитя-
чих інтересів і стати мудрим наставником підростаючого                                                                                                                       
покоління – майбутнього нашої України.

Н. ГЕТЬМАНЦЕВА, позаштатний кореспондент «ВН».
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«Не буду говорити, що з ди-
тинства мріяла стати вчителем, 
- каже Катерина Миколаївна. – 
Закінчила школу, вступила до 
Луганського національного уні-
верситету ім. Тараса Шевчен-
ка, Старобільський факультет, 
на початкову освіту. Мабуть, 
тоді не я обрала професію, а                                  
професія обрала мене».

Після закінчення університе-
ту молодий педагог перші кроки 
в своїй педагогічній діяльності 
робила в Новоохтирській ЗОШ. 
«Казала своїм колегам: та я до 
вас всього на рік, попрацюю 
трохи, й на іншу роботу. Вони 
вислухали мене й з посмішкою 
сказали: «Та всі ми так говорили: 

на рік. А той вже 5 років працює, 
той – 20». Я подивилася на це 
скептично. А через рік… зали-
шилась ще на рік. Потім - ще. Так 
і пропрацювала там 13 років», -                                              
усміхається вчителька.

Окрім улюбленої  роботи 
вчителем початкових класів               
К. М. Лисенко встигла три роки 
(за сумісництвом) попрацювати 
методистом в районному мето-
дичному кабінеті. «Порівнюва-
ти ці дві роботи: де цікавіше, де 
складніше – не можна, - впевне-
на спеціаліст. – Вони ж геть різ-
ні. Це різні сфери. І в кожній є 
свої «родзинки», хоча особисто 
мені школа ближче за станом 
душі. Зараз я вже другий рік пра-

цюю в Штормівській ЗОШ, але 
залюбки підтримую добрі від-
носини зі всіма своїми колегами 
– й з Новоохтирської школи, й з 
методкабінету».

Наразі Катерина Миколаївна 
доводить: якщо роботу свою лю-
биш, успіху обов’язково доб’єш-
ся. Вона – улюблена вчителька 
для своїх 12 другокласників. До 
речі, склад класу – це окрема 
розмова, бо в ньому 11 дівчаток 
та 1 хлопчик. «Діти – просто чу-
дові, - говорить їхня вчителька. 
– Обожнюю працювати з ними. 
Звичайно, кожен з них по-різ-
ному засвоює матеріал. Але ж в 
цьому й цікавинки: знайти під-
хід та навчити кожного. Заради   

цього і працюю».
Навчаються діти 

разом зі своєю вчи-
телькою за концеп-
цією НУШ.  До речі, 
Катерина Миколаївна 
закінчила відповідні 
курси при Лугансько-
му інституті після-
дипломної освіти та 
має сертифікат трене-
ра Нової Української 
Школи, проводить за-
няття з колегами, які 
в майбутньому будуть 
навчати першокласни-
ків. Заняття проходять 
в форматі тренінгів, в 
ігровій формі, також  

К. М. Лисенко ділиться своїм до-
свідом, адже першу щабель НУШ 
вона разом зі своїми учнями вже                                                     
подолала.

«Звичайно, проводити заняття 
з дітьми та дорослими – це аб-
солютно по-різному. Але я рада, 
що дорослі, мої колеги, відкриті 
до нових знань, до позитивних 
змін, прислухаються до порад 
та зростають в професійному 
плані, - говорить Катерина Ми-
колаївна. - Найголовніша риса у 
вчителя, як і сто років тому, — це 
любов до дітей. Вони навчають-
ся в того, кого люблять. Друга, і 
не менш важлива риса — здат-
ність відійти від авторитарного 
формату і бути на рівні з дітьми. 
Якщо сприймати дітей на одно-
му рівні із собою, то можна на-
вчитися від них не менше, ніж 
вони навчаться від вас.

Місія сучасного вчителя і 
школи — навчити дітей бути 
гнучкими у змінах. Також — 
легко адаптуватися і вміти на-
вчатися впродовж усього життя. 
Щоб це вдалося, самому треба 
бути зразком. Вчителю важли-
во підтримувати форму завжди.             
Я теж вчуся. 

На мою думку, вчитель має 
вміти мотивувати учня: до роз-
витку, до знання предмета, до пі-
знання світу. Це можна зробити 
лише тоді, коли сам любиш свою 
працю, коли ти відповідальний і 
відкритий до світу. Без мотивації 
не буде результату.

Безумовно, головні персона-
жі цього світу – діти, які бачать 
тебе наскрізь, не люблять бай-
дужості і брехні. Мене дуже до 
вподоби слова «Щоб бути хо-
рошим викладачем, треба лю-
бити те, що викладаєш». І мені 

поталанило. Навіть більше – я 
люблю все, що мене оточує й те,                                     
з чим стикаюся.

Головні інструменти робо-
ти вчителя – чуйність, доброта, 
толерантність, розуміння вну-
трішнього світу дитини, його пе-
реживань, сумнівів, слабкостей. 
Мені, як і кожному вчителю, 
хочеться, щоб мої учні добилися 
успіху в подальшому житті. А 
ще треба просто радіти життю, 
любити людей і свою роботу. 
Що я й роблю. Мені комфортно 
працювати поруч з педагогами 
моєї рідної Штормівської школи, 
які завжди раді дати слушну по-
раду, підтримати. Весь вільний 
час я присвячую своїй донечці та 
улюбленому хобі – квіткарству. 
Натхнення – поруч. Чим більше 
я працюю в школі, тим більше 
мені подобається моя професія. 
Я отримую щире задоволен-
ня від спілкування з учнями. І 
чим довше я працюю, тим міц-
нішає моя впевненість у тому, 
що вибрала вірну професію. 
Чи все ж таки  вона мене?», -                                                 
усміхається вчителька.

Після спілкування з Катери-
ною Лисенко стає зрозумілим, 
що педагог – це не тільки посада 
в графі «професія». Це особли-
вий стан душі, спосіб життя і 
думок. Педагог – це людина, на 
яку дивляться головні люди пла-
нети – наші діти, наше майбутнє. 
А це означає, треба бути гідним 
звання «педагог».

М. ТИХОНОВА.

Про святкування Дня    
вчителя в районі читайте в 
наступному номері.

Школа – це маленький світ, у якому кожна мить – це пошук чогось нового, цікавого, там 
немає часу нудьгувати, сваритися і витрачати час на пусте. Весь час треба поспішати, ква-
питися. Поспішати стати цікавим для оточуючих тебе людей, залишатися цікавим завжди, 
дарувати оточуючим свою енергію, знання, вміння, поспішати дізнатись щось нове.

В такому цікавому шкільному світі вже протягом 14 років живе талановитий, завзятий,  
енергійний педагог Катерина Миколаївна Лисенко.

Під таким гаслом бібліотекарі 
Новоайдарського району відвіда-
ли бібліотеки Мостиського району 
Львівської області. Поїздка відбу-
лась в рамках проекту культурного 
обміну між Луганською та Львів-
ською областями, на реалізацію яко-
го виділялись кошти з обласного та 
районного бюджетів.

Творча делегація у складі пра-
цівників районної бібліотеки: ди-
ректор  Ірина Косова, провідний 
методист Юлія Афанасівська, про-
відний бібліотекар Людмила Ко-
ломацька, сільських бібліотекарів: 
Ірина Захаренкова (Дмитрівська 
сільська  бібліотека),  Наталія Не-
добіга (Михайлюківська сільська 
бібліотека), Наталія Жеваченко 
(Муратівська сільська бібліотека) 
зустрілись з письменниками та ви-
давцями Львівщини та керівниц-
твом Мостиської районної держав-
ної адміністрації, Шегинівської 
ОТГ, центральної районної  бібліо-
теки. Відвідали  Мостиську середню 
школу № 3 з польською мовою нав-
чання. У Волицькій сільській біблі-
отеці відбулась зустріч з учасники 
літературного театру бібліотеки та 
подивились уривок із комедії «За 
двома зайцями». На заході була при-
сутня голова волонтерського осе-
редку Наталя Бочковська, вона  по-
ділилася враженнями від співпраці                                                                       
із Новоайдарським районом.

Приємно вразив цікавий формат 
бібліотечного заходу в Шегинів-
ській ОТГ. Літературні посиденьки 
«Книга єднає» об'єднали поціно-
вувачів книг у стінах Шегинівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка є єдиним 
культурно-освітнім осередком у 
створеній громаді.

Головною подією культурного 

обміну серед фахівців бібліотечної 
справи став  «Читай-фест» - район-
ний традиційний книжковий фес-
тиваль, який відбувався за сприян-
ням районного відділу культури і 
туризму. Візитною карткою кожної 
бібліотеки району були креативні, 
пізнавальні, інсталяції які відобра-
жали самобутність краю. Праців-
ники бібліотек з Новоайдарщини, 
шкільні бібліотекарі, працівники 
культури Шегинівської ОТГ та Мос-
тиської ЦБС насолодились атмосфе-
рою справжнього свята напередодні  
Всеукраїнського дня бібліотек.

Робоча поїздка перетворилась на 
свято, яке супроводжувалося низ-
кою цікавих зустрічей з молодими 
волонтерами, художниками, учас-
никами АТО, музейними праців-
никами, які тісно співпрацюють з           
бібліотеками.

Кредо культурних працівників 
Мостиського району є вислів «Сло-
во, книга, пісня». Робота в бібліо-
теках побудована на збереженні та 
розвитку народних традицій, твор-

чості та насамперед популяризації 
книги та читання. Яскравим прикла-
дом стала також вистава С. Василен-
ко  «На перші гулі» самодіяльних ак-
торів  народного дому Мостиського 
відділу культури.

Щира, доброзичлива, невиму-
шена атмосфера була створена ке-
рівництвом відділу культури і ту-
ризму Ганною Буксою, колегами  
центральної районної бібліотеки в 
особі директора Софії Гринько

Шість бібліотекарів Новоай-
дарського району побудували діа-
лог між східною і західною Украї-
ною та впевнилися в солідарності 
щодо напрямку розвитку сучасних                          
книгозбірень. 

Сподіваємось на подальшу співп-
рацю та дружбу. Метою проекту 
було впровадження в діяльність 
книгозбірень нових інформацій-
но-культурних можливостей, обмін                                                        
професійними надбаннями.

І. КОСОВА, 
директор Новоайдарської 

районної бібліотеки.

Учительница вносит в класс ком-
пьютер. Ставит на стол. Спра-
шивает у учеников: 
— Дети, сколько на столе                  

компьютеров? 
— Один. 
С трудом учительница вносит в 

класс второй компьютер. 
— Дети, сколько на столе ком-

пьютеров? 
— Два-а. 
Выбиваясь из сил учительни-

ца втаскивает в класс третий                            
компьютер. 
— Дети, ну а теперь сколько на 

столе компьютеров? 
— Три-и. 
Вытирая пот со лба, учительни-

ца шепчет: 
— А все ж, с яблоками было      

как-то легче!

Учительница встречает бывшего 
ученика: - Ну и чем ты теперь за-
нимаешься? 
- Метеорологией. 
- М-да… А ведь был                                     

такой честный, правдолюбивый 
мальчик.

Учитель сердито спрашивает 
ученика, почему он каждую мину-
ту смотрит на часы.
 - Потому, - отвечает тот, 

- что я ужасно беспоко-
юсь, как бы звонок не прервал                                                   
потрясающе интересный урок.

- Алло! Три часа ночи! Кто вы?
- Это папа вашего ученика, Елена 

Васильевна. Вы спите?
- Конечно!
- А мы каштаны пилим, желуди 

к картонке приклеиваем - гото-
вим поделку на конкурс «Прощай, 
осень»...

Учительница Нина Петровна 
принесла из библиотеки «Атлас 
мира», «Словарь иностранных 
слов», «Все об экзотических ра-
стениях», подшивку журнала 
«Катера и яхты», книги из серии 
«Кухни народов мира», «Справоч-
ник по нумизматике» и стала про-
верять сочинения «Как я провел 
лето».

А вот когда я учился в школе, у 
нас охранников не было. Вполне со 
всем справлялась уборщица тетя 
Клава с мокрой тряпкой.

– Дядя, вы, наверное, учитель?
– Почему ты так решил, мальчик?
– Потому что, прежде чем сесть 

на стул, вы внимательно его 
осмотрели...

Абитуриенток с именем-отче-
ством Марьиванна берут в пе-
дагогический университет без        
экзаменов.

Учитель:
- Какие подвиги вы совершили в 

своей жизни?
- Однажды я поднял руку на уроке 

математики...

- Марь Иванна, да зачем мне ваша 
алгебра, где она мне в жизни при-
годиться может?
 - Ой, Петров, ты еще вспом-

нишь меня, когда будешь в 35 лет         
делать уроки со своими детьми!

Идеальная жена — это школь-
ная учительница. Во всяком слу-
чае, это единственная женщина 
в мире, которая, задав вопрос, 
замолкает на некоторое время, 
чтобы выслушать ответ.
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В 1686 году на берега реки Айдар 
прибыли большие партии переселен-
цев из Полтавской и Черниговской 
губерний. Шли семьями, везли 
имущество на возах, запряженных                                                                                      
волами, гнали скот.

Тогда были образованы новые се-
ления между Белолуцком и Старым 
Айдаром, одно из них - Старая      
Белая (ред. ныне Старобельск). 

Новый период развития края 
был связан с деятельностью Петра 
I и его союзника Ивана Мазепы, 
встретившихся в сентябре 1696 г. 
в Острогожске (ред. ныне Воро-
нежская обл.) на майдане в спе-
циально оборудованном шатре, по 
случаю взятия крепости Азов. Пер-
вая их совместная попытка взятия 
крепости состоялась в 1695 году 
и завершилась неудачей. Чтобы 
не уводить войска далеко вглубь 
страны, часть из них была остав-
лена на зимовку в селах и город-
ках, расположенных на Северском 
Донце, Осколе, Айдаре, Евсуге, 
Деркуле. Воинские начальники, с 
целью поддержания дисциплины 
среди стрельцов и ополченцев, ста-
рались максимально привлекать их 
к работам по ремонту и возведе-
нию различных оборонительных 
сооружений, строительству казарм, 
мостов. Именно тогда во многих 
селах были возведены временные 
деревянные церкви и часовни. Не 
исключено, что в то время была 
построена Свято-Алексеевская 
церковь, давшая название селу 
Алексеевка на берегу реки Евсуг, 
в окрестностях которого в 2 км за-

паднее нынешнего поселка Победа 
проходила Валуйская транспортная 
дорога, названная местными жите-
лями «Валуйский шлях», идущая 
из Валуек через п. Белокуракино на                                                      
Новочеркасск и Азов. 

С этой дорогой сходилась и 
другая транспортная дорога, по 
которой казаки ездили за солью 
для рыбных заводов из города 
Воронежа на Бахмут (ныне До-
нецкая область). Сходились они у                                                                    
с. Омельково (ныне Старобельс-
кого района), шли по Валуйскому 
шляху, в районе бывшего аэродро-
ма ЛУАЦ (Луганского учебного 
авиационного центра) одна из них 
уходила вправо, вдоль яра, вниз 
к АБЗ Новоайдарского ДРСУ и 
перед Новоайдаром сворачивала 
влево на с. Михайловка. У кургана 
уходила вправо через луг на мост 
через реку Айдар у села Безгино-
во. Дорога шла под горой через 
села Бахмутовка, Райгородка, где 
правая сторона этих сел вдоль 
реки Айдар и до настоящего вре-
мени называется слободами. За-
тем она уходила на Трехизбенку, 
откуда через Славяносербск выхо-
дила на дорогу, которую сейчас 
называют «Бахмутский шлях».

Эти дороги прокладывались в 
местах кратчайшего пути к пунк-
ту назначения, с минимальными 
спусками и подъемами, по боль-
шакам (возвышенностям), прохо-
димым в распутицу и при снежных 
заносах. Дорога постоянно охра-
нялась казачьими разъездами, ба-
зировавшимися возле сторожевых 

курганов. Один из них - Курган-Мо-
гила у с. Победа. Второй - у пере-
крестка дорог  Валуйский шлях -                                                                                 
Новоайдар - Алексеевка. Шли 
обозами по 20 и более телег с целью 
организации круговой обороны в 
случае нападения.

Дороги прокладывались ближе 
к лугами и водоемам, где можно 
было напоить и накормить лоша-
дей и волов. Шли такие дороги че-
рез села, где можно было приобре-
сти необходимое количество овса, 

фуража, муки, продуктов питания. 
В населенных пунктах извозчикам 
можно было безопасно передох-
нуть в дороге, так как по Валуй-
скому шляху часто шастали шайки 
разбойников. Одна из них, как было 
устновлено позже, обитала в пеще-
ре горы между селами Алексеевка и 
Дмитриевка. Легенда гласит, что на 
поимку этой банды были брошены 
регулярные войска. Через какое-то 
время солдаты напали на след 
разбойников и, преследуя их, вош-

ли в пещеру, где те прятались и 
отдыхали. Завязался бой. Разбой-
ники уходили вглубь пещеры,                                                        
подбирая с собой раненых и 
убитых. Солдаты во главе с офице-
ром продолжили преследование. 
Еще долго из пещеры были слыш-
ны выстрелы и крики. Потом все 
стихло. Каким-то образом про-
изошел обвал, который засыпал 
вход. С тех пор ни о разбойниках, 
ни о солдатах никаких известий                                        
не поступало.

 В 1707-1709 гг. в наших краях 
проходило Булавиновское восста-
ние, результатом которого стало 
уничтожение царским правитель-
ством поселений, не подчинив-
шихся Указу царя Петра I о пере-
писи населения, живших по своим 
законам донских и слобожанских 
казаков по рекам Северский До-
нец, Айдар, Евсуг, Ковсуг, Деркул. 
Эти села возродились к 1720 г., 
так как были заселены казаками 
Острогожского полка. На карте 
видно две даты основания села 
Алексеевка - 1650 г., 1730 г., ото-

шедшего к Острогожскому полку, 
как и села Колядовка и Дмитриевка,                                                            
основанные в 1640 г.

(Из книги Игоря Саенко «Ми-
нуле українського козацтва на                  
Луганщині» без ссылки).

«В это время к Изюмскому 
полку относились переселен-
цы с Черниговщины, Полтав-
щины, Сумщины. Именно они 
основали слободы Муратово и Ка-
питаново, а на реке Айдар - село                                                        
Царевку, городок Спеваковку.

Первое упоминание о Ста-
ро-Айдарской стороже в устье реки 
Айдар относится к 1518 -1570 гг. 
Второе упоминание в 1642 г. (как 
опорный пункт Войска Донского), 
позднее, в 1673 г. -  как городок                              
донских казаков.

В 1710 г. после подавления вос-
стания К. Булавина полковник 
Острогожского казачьего полка 
Тевьяшов при передаче айдарских 
земель слобожанским казакам в 
письме Петру I указывал, что «в 
прежние времена города строили 
совместно».

Письмо Тевяшова Петру I пря-
мо свидетельствует, что в пределах 
территорий Острогожского полка по 
реке Айдар к слобожанским казакам 
подселялись донские казаки, объе-
диняя свои усилия в охране границ 
Московского государства. Этот про-
цесс естественен, так как Остро-
гожские казаки были в реестре 
московского царя, а донские казаки 
в этот период усиленно трансфоро-
мировались в Московское царство.

Во второй половине XVII века 
(l687 г.) основана станица Ново-Ай-
дарская, которая в 1717 году отошла 
к Острогожскому полку. В 1802 г. 
она была упразднена в связи c пе-
реводом 800 казаков на Кубань. Ос-
тавшиеся 400 казаков переведены в 
однодворцы, то есть были лишены 
казачьего статуса и привилегий».

(А. Крамаренко, газета «Зем-
ский курьер» № 27-8, март                              
2011 г., стр. 3).

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Редакция начинает цикл публикаций отдельных глав книги нашего земляка А. Подройко                     
«Земля воинов и созидателей», которая вышла в 2019 году

Юбилей – это 
хороший повод для 
того, чтобы огля-
нуться назад, посе-
товать на быстро-
течность времени. 

Кажется, что 
все это было толь-
ко вчера, а вот 27 
сентября Дми-
трий Григорьевич 
Курочка отме-
тил свой славный                       
80-летний юбилей.

Творческий, та-
лантливый жур-
налист, прорабо-
тавший 37 лет в 
редакции «Вест-

ника Новоайдарщины». Разносторонние познания, 
стремление как можно шире освещать жизнь райо-
на – все эти качества присущи Дмитрию Григорье-
вичу. За время трудовой деятельности возглавлял 
сельскохозяйственный отдел – прославлял чело-
века труда: механизаторов, доярок, а последние 20 
лет регулярно освещал все масштабные районные 
и областные соревнования по различным видам 
спорта. «Почему», - спросите вы? Наверное, пото-
му, что со школьных лет был неплохим спортсме-
ном – легкоатлетом, а в 60-70 годы это много зна-
чило. Возможно, еще и потому, что сын Александр 
пошел в отца – сначала заинтересовался футболом 
(чемпион области среди 14-летних юношей), а затем 
увлечение «королевой спорта» - легкой атлетикой, 
учился в Высшем училище физической культуры                                                              
и спорта в г. Луганске

Вот и «разрывался» наш юбиляр – днем нужно 
материал о жизни селян написать, а вечером бежать 
на тренировку к сыну, а по воскресеньям выезжать 
на соревнования, проанализировать, взять интервью 
у тренеров, спортсменов, написать вовремя, сдать 
статью…

Ровно 20 лет назад – 1-е областные игры в г. Ста-
робельске, там наша команда в общекомандном заче-
те набрала 171, 5 очко, как  и хозяева – старобельча-

не. Так что все решалось в легкоатлетическом кроссе 
на 1500 метров, где от хозяев бежал мастер спорта, 
от Станицы Луганской – кандидат в мастера спорта, 
а от Новоайдара – никому неизвестный Саша Куроч-
ка. Если побеждал старобельчанин, то в их коман-
де было бы больше первых мест и они становились                   
чемпионами в общекомандном зачете.

Казалось, отец бежал вместе с сыном: сколь-
ко переживаний, эмоций! Не хватило каких-то 
5-7 метров до лидеров – младший Курочка занял 
3-е место, а отец, наверное, отдал десятки лет жи-
зни, ведь в юношеские годы, когда он становил-
ся чемпионом района, затем в армии чемпионом 
полка, дивизии, это была его коронная дистанция                                                
1500 метров.

Прошли годы, десятилетия, и сегодня вете-
раны спорта Новоайдарщины поздравляют юби-
ляра, желают ему крепкого здоровья, бодрости                            
духа и говорят:

Друзья! Фамилией крылатой,
Гордимся мы таким орлом!
С течением жизни многократно
Он правду излагал пером.
Где правда есть, нет места слухам,
И в этом – жизни простота.
Денежниковец телом, духом,
Наш лучший друг, живи до ста!

Ветераны спорта Новоайдарщины.

Коллектив ТОВ «Вісник Новоайдарщи-
ни» присоединяется ко всем словам поз-
дравлений и пожеланий, сказанным в адрес                                           
Дмитрия Григорьевича КУРОЧКИ, ветерана 
журналистики.  

Уважаемый Дмитрий Григорьевич! Искрен-
не поздравляем Вас с выдающейся датой — 
80-летним юбилеем! Желаем, чтобы душевное 
тепло и радость всегда были с Вами. Пусть 
здоровье будет надежной опорой, поддержка и 
любовь родственников — постоянной и искрен-
ней. Радуйтесь, наслаждайтесь жизнью и по-
чаще улыбайтесь! Пусть для этого постоянно            
находятся сотни  поводов!

Борьба, как обычно, была упорной, красивой и зрелищной. Но 
соревнования есть соревнования. Без победителей никак. Вот как 
распределились призовые места в этот раз. Третье место разделили 
сразу два участника. Это Олег Слатвинский и Михаил Сыров. Второе 
место – достижение в турнире Михаила Бережного. А победителем 
по праву стал Владимир Корнеев.

Обладателям призовых мест от организатора соревнований – КП 
«Спорт для всех» (директор Евгений Белобровский) – вручены гра-
моты и медали. «Золотому» призеру, занявшему первое место, еще и 
Кубок победителя.

Также в этот раз был учрежден приз (грамота и картина) за самый 
красивый забитый шар. Его удостоен представитель Новопсковского 
района Владимир Онишко.

В планах у организаторов – учредить еще один  специальный приз 
– за семь шаров, забитых подряд. 

Воодушевленные, довольные игрой, пообщавшись, бильярдисты 
возвращались по домам. Их ждут новые тренировки, повышение мас-
терства и, конечно же, новые турниры и новые победы.

Поздравляем победителей! Удачи, новых достижений!
М. ТИХОНОВА.

 

Любителей бильярда в кафе «Пирамида» сно-
ва собрало очередное мероприятие – открытый турнир                                                                                                       
«Динамическая пирамида». В турнире приняли участие предста-
вители Новоайдарского и Новопсковского районов и города Лиси-
чанск. Честь Новоайдарщины на турнире защищали Владимир 
Корнеев, Михаил Бережной, Антон Литовченко, Вера Литвинова, 
Анатолий Глайборода, Олег Слатвинский. Лисичанск представлял 
Роман Михайлюк. От Новопсковского района выступили Михаил 
Сыров, Владимир Шевченко (с. Ганнусовка), Владимир Онишко, 
Владимир Богатырев (с. Новобелая).
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Порівняно з 2019 роком у но-
вому проекті бюджету запланова-
но вищий рівень доходу – 1 трлн 
079,5 млрд грн проти 1 трлн 008,4 
млрд грн (на 7,1 % більше). Ви-
трати бюджету також зростуть – 
до 1 трлн 170 млрд грн (на 6,9 %).

ВВП, згідно з очікуваннями 
уряду, зросте до 3,3 %, а інфляція 
сповільниться до 6 % (в проєкті 
бюджету на 2019 рік було 7,4 %). 
Крім того, курс гривні зміцниться 
до 28,2 за долар, це 4,1 % ниж-
че порівняно з прогнозом                         
на поточний рік.

У проєкті бюджету закладено 
підвищення мінімальної зарпла-
ти до 4 тис. 723 грн (на 13,2 %). 
Прожитковий мінімум теж зро-
сте: з 1 січня – до 2 тис. 27 грн, 
з 1 липня – до 2 тис. 118 грн, з 1 
грудня – до 2 тис. 189 грн.

Граничний обсяг дефіциту 
бюджету закладено в розмірі 
95,1 млрд грн (на цей рік було 
90 млрд грн). Граничний обсяг 
державного боргу підвищили на                  
3,3 % – до 2 трлн 127,7 млрд грн, 
а граничний обсяг гарантовано-
го державою боргу знизився на   
13,7 % – до 335,6 млрд грн.

Планується, що в наступному 
році витрати на Верховну Раду 
України зростуть на 18,2 % – до 
2 млрд грн (на цей рік було 1,7 
млрд грн). Крім того, на 7,5 % 
більше коштів – 2,5 млрд грн – 
хочуть виділити Державному 

управлінню справами. Нагадаємо, 
що відомство займається забез-
печенням діяльності президен-
та, парламенту, уряду, РНБО та 
інших державних органів. При 
цьому на поточний рік витрати на 
управління скорочувалися.

Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів  планують скоротити фі-
нансування на 3,1 % – до 3 млрд 
грн. Витрати на міністерства в 
наступному році також планують 
збільшити. Наприклад, об'єднане 
Міністерство у справах ветеранів, 
тимчасово окупованих територій 
і переселенців отримає 1,7 млрд 
грн, а новостворене Міністерство 
цифрової трансформації – 194,2 
млн грн. На Міністерство закор-
донних справ планують виділити 
4,7 млрд грн бюджетних коштів 
(+ 6,7 % порівняно з цим роком), 
на Міністерство енергетики та за-
хисту довкілля – 13,5 млрд грн (+ 
12,7 %), Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі і сільського 
господарства – 24,8 млрд грн (+ 
6,6 %), МОЗ – 110,7 млрд грн (+ 
15,5 %), Міносвіти – 123,5 млрд 
грн (+ 11,6 %), Міністерство 
культури і спорту – 12,1 млрд грн 
(+ 22,4 %), Мінінфраструктури – 
4 млрд грн (+ 21,7 %).

Суттєво збільшать витра-
ти на Міністерство соціальної 
політики – до 293,2 млрд грн, на 
63,2 % більше, ніж в поточному 
році.

Центральна виборча комісія 
наступного року отримає 3 млрд 
грн, це в три рази більше, ніж 
було закладено на цей рік. Вся 
справа в місцевих виборах, які 
заплановані на 2020-й. Також 
з цих коштів ЦВК відшкодує 
партіям витрати на фінансування 
передвиборної агітації на              
виборах до парламенту.

В наступному році зро-
стуть видатки на боротьбу з 
корупцією. Антикорупційне 
бюро та Національне агентство 
з питань запобігання корупції 
отримає 1 млрд грн і 812,1 
млн грн відповідно. Найбільш 
суттєво зростуть витрати на                                                            
Нацагентство з виявлення, розшу-
ку та управління корупційними           
активами.

Радикально урізано витрати 
на Державне космічне агентство 
– до 670,5 млн грн. Це на 68,5 % 
менше, ніж в бюджеті на 2019 рік.

Майже вдвічі скоротять витра-
ти з державного бюджету на Нац-
раду з питань телерадіомовлення 
– до 66,2 млн грн. На 39 % мен-
ше коштів піде на Міністерство 
фінансів – 188,9 млрд грн.

Крім того, в бюджеті запла-
новано менше коштів на Фонд 
державного майна, Міністерство 
розвитку громад і територій і 
Нацкомісію цінних паперів та 
фондового ринку.

slovoidilo.ua

 

Новоайдарський ВП ГУНП 
повідомляє, що з 01.09.2019 
по 30.09.2019 року на терито-
рії України та району прохо-
дила операція «Зброя та вибу-
хівка».  Її метою є проведення 
пошуку та вилучення з неза-
конного обігу холодної і вог-
непальної зброї, боєприпасів і 
вибухових речовин. Такі заходи 
спрямовані на запобігання ско-
єння правопорушень та нещас-
них випадків із використанням                                      
зазначених предметів.

Операція «Зброя та вибухів-
ка» свідчить, що частина гро-
мадян не тільки не знає чинно-
го законодавства, але й умисно 
ігнорує встановлені правила, 
навіть не усвідомлюючи, які 
можуть бути наслідки. Також 
слід зазначити, що, відповід-
но до ст. 263 Кримінального 
кодексу України, за носіння, 
зберігання, придбання, виготов-

лення, ремонт, передачу чи збут 
вогнепальної зброї (крім глад-
коствольної мисливської), бо-
йових припасів, вибухових речо-
вин або вибухових пристроїв без 
передбаченого законом дозволу 
визначено покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від 3 
до 7 років.

У разі виявлення зброї та 
вибухонебезпечних матеріалів, 
а також отриманні інформа-
ції про можливе зберігання, 
виготовлення або використан-
ня зброї та вибухівки просимо 
повідомляти до Новоайдар-
ського ВП ГУНП особисто 
за телефонами: 102, 9-44-87,                     
099-054-03-42.

М. СОРОКА, 
заступник начальника 

Новоайдарського ВП ГУНП 
в Луганській області, 

майор поліції.

До уваги ветеранів військової 
служби, які отримують пенсію 
відповідно до Закону України 
«Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» 
та членів їх сімей.

На IV квартал 2019 року 
оформлюємо путівки на сана-
торно-курортне лікування у від-
повідних закладах Міністерства 
оборони України:

- ЦМРСЛ «Пуща-Водиця» 
(захворювання серцево-судин-
ної системи,   нервової систе-
ми та хребта, органів руху) – з 
19.11.2019 р., 02.12.2019 р.;

- ЦМРСЛ «Трускавецький» 
(захворювання органів травлен-
ня, сечостатевої та ендокрин-

ної системи) – з 15.10.2019 р.,                                                                                                            
18.10.2019 р., 27.11.2019 р., 
17.12.2019 р.;

- ЦВКС «Хмільник» (за-
хворювання опорно-рухо-
вого апарату, нервової сис-
теми, серцево-судинної 
системи, хвороби шкіри) – з                                                                                                                            
18.10.2019 р., 29.11.2019 р., 
12.12.2019 р.;

- ЦМРСЛ «Одеський» (за-
хворювання опорно-рухово-
го апарату, нервової систе-
ми, органів дихання, системи 
кровообігу) – з 15.10.2019 р.,                
04.12.2019 р.

Є можливість змінити термін 
заїзду на зручний для ветерана 
час.

Ветеран оплачує 25 % вар-

тості путівки та 50 % за члена 
сім’ї.

Повна вартість путівок до 
ЦМРСЛ «Пуща-Водиця» та 
ЦВКС «Хмільник» становить 
12285 грн., до ЦМРСЛ «Труска-
вецький» – 12180 грн., до са-
наторного відділення ВМКЦ                                                                 
Центрального регіону – 9765 
грн., ЦМРСЛ «Одеський» –                                                                              
12900 грн.

Звертатися до Новоай-
дарського РВК за адресою:                                
смт Новойдар, вул. Айдарська, 
2, каб. № 19, або за телефоном: 
(06445) 9-43-47.

Н. МЕТРОПАН, 
головний спеціаліст 

командування, 
службовець ЗСУ.

Єдиний мажоритарник від 
«Слуги народу» в Луганській 
області – Олексій Кузнєцов у 
окрузі № 106. Крім стандартних 
обіцянок на кшталт підтриму-
вати курс президента Володи-
мира Зеленського і сформувати 
уряд народної довіри, Кузнєцов 
зібрався домагатися виділення 
субвенцій з державного бюдже-
ту на великі промислові об'єкти 
області. Також в його програ-
мі є обіцянки співпрацювати з 
органами місцевого самовря-
дування, зробити все можли-
ве для відновлення надійного 
енергопостачання області, до-
класти зусиль, щоб знайти кош-
ти на реконструкцію стадіону 
«Хімік» у Сєвєродонецьку.

В окрузі № 105 на виборах 
перемогла Вікторія Гриб від 
«Опозиційного блоку». Своїм 
виборцям Гриб обіцяла мир-
ним дипломатичним шляхом 
припинити війну, налагодити 
діалог з непідконтрольними 
Україні містами і селами, за-
безпечити безперешкодне спо-
лучення між населеними пунк-
тами. Серед інших масштабних 
обіцянок – повернути трудових 
мігрантів додому, забезпечити 
гарантії вільного розвитку мов 
в країні, забезпечити умови для 
зменшення безробіття. Безпо-
середньо місту Щастя нардеп 
обіцяла забезпечити стабільну 
роботу підприємств і провести 
вибори в територіальні грома-
ди.

Олександр Лукашев від 
«Опозиційної платформи – За 
життя» «взяв» округ № 113. 
Як і всі представники цієї по-
літичної сили, він обіцяє мир в 
Україні і створення умови для 
припинення війни. Інші його 
обіцянки теж не дуже оригі-
нальні: створити нові робочі 

місця, забезпечити гідну пен-
сію, підтримувати малі і серед-
ні аграрні господарства, відре-
монтувати вуличне освітлення, 
дороги і тротуари. Крім того, 
Лукашев обіцяє продовжити 
мораторій на продаж землі.

В інших трьох округах Лу-
ганської області перемогли 
самовисуванці. У Олександра 
Сухова в передвиборчій про-
грамі є багато обіцянок, які 
стосуються безпосередньо його 
виборчого округу. Наприклад, 
вимагати від Кабміну виділити 
кошти на потреби округу, ство-
рити безкоштовні рекреаційні 
зони для жителів Лисичанська 
і Попасної, створити в цих мі-
стах якісну систему пасажир-
ських перевезень. Також депу-
тат має намір на законодавчому 
рівні знизити вартість послуг 
ЖКГ за умови, якщо їх неякіс-
но або невчасно надають.

Сергій Вельможний обіцяв 
виборцям грати вирішальну 
роль у відновленні миру. Серед 
більш приземлених обіцянок – 
відновити опалення в кожній 
квартирі Рубіжного, докласти 
максимум зусиль для відкриття 
пункту пропуску в Золотому, 
ініціювати державні програми 
відновлення зруйнованого жит-
ла і знищених підприємств.

У програмі самовисуван-
ця Сергія Шахова - обіцянка 
повернення державних моно-
полій на воду, електроенергію 
і газ, забезпечення щорічно-
го зростання ВВП України на 
рівні 7 %, створення умов для 
розвитку IT-сфери і забезпе-
чення публічного доступу до 
державного бюджету. Також в 
його планах зупинити війну і     
об'єднати Україну.

slovoidilo.ua

 
 

 

Місяць тому новообрані народні депутати склали при-
сягу та розпочали роботу, сподіваємось, на благо України 
та своїх виборців. Прийшов час згадати головні обіцянки 
мажоритарніків.

Кабінет Міністрів представив і вніс до парламенту проект державного бюджету на 2020 рік. 
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що наступний рік стане роком зміни акцентів, зокрема, 
буде змінений підхід до державної підтримки аграрного сектора, планується зменшити витрати на 
обслуговування державного апарату, а податки підвищуватимуть. 

 

Уряд шукає шляхи забезпе-
чення населення Луганської об-
ласті теплом і світлом з огляду 
на брак вугілля на Луганській 
ТЕС.

Про це під час презентації 
програми дій уряду повідомив 
Прем'єр-міністр Олексій Гон-
чарук.

«Ні без світла, ні без тепла 
люди не залишаться. Ми зараз 
шукаємо, що у цьому випадку 
правильно зробити. Це питан-
ня, чому той, хто курує ТЕС, 
допустив цю ситуацію, це пи-

тання до монополістів... Іноді 
вони спеціально створюють 
ситуацію, коли дефіцит вугіл-
ля, а перед самою зимою вони 
ставлять питання: зараз вугілля 
немає, давайте переплачувати. 
Нам, як уряду, всього пару тиж-
нів, ми не дуже добре поінфор-
мовані, що стоїть за цією ситу-
ацією. Але ми точно знайдемо 
збалансоване рішення», - ска-
зав Гончарук. За його словами, 
уряд наразі вивчає, як Луган-
ська ТЕС та інші об'єкти опи-
нилися у кризових ситуаціях.

«Те, що я кажу, що опалю-
вальний сезон стартує, зовсім 
не означає, що у нас немає 
локальних ситуацій, де є кри-
тичні речі. Десь є борги, десь 
ніхто не займається тим, щоб 
нормально велися розрахунки, 
десь не інвестували у мережу... 
Також об'єктивно існує ризик 
втрати транзиту. Існує сцена-
рій, за якого цей контракт не 
буде продовжений», - зауважив 
Гончарук.

ukrinform.ua
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куплю

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.

Куплю КОРОВ,  

БЫКОВ, ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ.

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

продам
Жилой ДОМ. 050-243-28-80.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ со 

всеми удобствами. Ул. Коваленко. 
095-15-88-617.

КВАРТИРУ, 099-33-68-779.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ, 

ПИАНИНО, ХОЛОДИЛЬНИК.  
066-82-44-952.

СРОЧНО МАГАЗИН в Новоай-
даре и ХОЛОДИЛЬНУЮ ВИТРИ-
НУ. 050-168-85-42.

МОТОБЛОК с прицепом (ди-
зель), ТЕЛЕВИЗОР (плазма), НО-
УТБУК новый, ВИДЕОКАМЕРУ.                     
050-102-79-38.

МОРОЗИЛЬНИК и ХОЛО-
ДИЛЬНИК. 095-291-17-01.

СКУТЕР (150 куб.) и ВАЗ-2107 
2006 года. 095-22-82-400. Виталий. 

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

«ТАВРИЮ». 050-82-49-362.
ЩЕНКОВ немецкой овчарки. 

066-85-65-018.
Месячную ТЁЛОЧКУ.                   

050-67-86-219.
КОРОВУ, КОЗ. 095-398-15-34.
КОРОВ на молоко, ТЕЛЁНКА 

(15 дней, бело-красный, цементаль-
ский). Новоайдар. 066-08-07-707.

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

КАРТОФЕЛЬ, 050-735-14-68.
КУКУРУЗУ с доставкой. Торг 

уместен. 066-83-28-056.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ 

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

ТЫКВУ. 095-34-16-827.
Бесплатно ПЕРЕГНОЙ.             

095-05-45-914.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,     

066-31-32-595.

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

Редакция приглашает на работу
на взаимовыгодных условиях сотрудников 

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

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» 
в Щастинський РЕМ потрібні

ЕЛЕКТРОмОНТЕР 
з ЕКСпЛУАТАції РОзпОДіЛЬНИх мЕРЕЖ,

КОНТРОЛЕРИ ЕНЕРгОНАгЛяДУ

РОБОТА в смт. Новоайдар та м. Щастя ДЛЯ ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ  (II, III групи), які не мають протипоказань для 
виконання робіт, пов’язаних з тривалою ходьбою і перебуванням на 
відкритих майданчиках при підвищених і знижених температурах, 
без досвіду роботи, середня освіта. Можливий неповний робочий 
день.

Адреса: смт. Новоайдар, пров. Сінний, 10, тел. 9-45-35.

считать недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ГАЛАНОВА Віктора                     

Олександровича, 18.01.1963 р. н., вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК НД № 7289234 на ім’я ЗІМІНА Юрія 

Олександровича, виданий Новочеркаським міським військовим             
комісаріатом 28.04.1987 р., вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СО № 952465 на ім’я                                                                    
КОКЛЮШИНА Олексія Олександровича, виданий 20.09.2010 р. 
Жовтневим РВК м. Луганська, вважати недійсним.

Новинка в Новоайдаре! 
Услуги косметолога! 

       
    К вашему вниманию омолаживающие про-
цедуры для лица: классический и пластиче-
ский массаж, уходовые и альгинатные маски 
по типу вашей кожи, пилинги, механическая и 
ультразвуковая чистка лица,  депиляция. Про-
цедуры проводятся в атмосфере комфорта и 
уюта. Всегда буду рада продлить молодость   
и красоту. Цены от 50 грн.
 Контакты: Людмила, тел.: 050-869-7272. 
 E-mail: ludakopaneva@ukr.net. Instagram: kosmetolog_liudmyla

Оголошення
09.10.2019 р. о 10:00 в приміщенні Новоохтирської сільської 

ради за адресою:  вул. Центральна, 27 будуть проведені збори 
власників земельних паїв щодо розпаювання земельних часток 
(паїв) із земель сільськогосподарського призначення колишнього 
КСП «Червоне село», які розташовані на території Новоохтирської  
сільської ради, по залишкам сертифікатів.

29 сентября 2019 года 
на 95-м году ушла из жизни 
наша первая учительница - 

РОМЕНСКАЯ Вера Егоровна.

В сердцах людей оставили Вы след 
Своими добрыми делами...

Не говорим мы слова «нет»,
Мы говорим: «Вы вечно с нами».

Помним, любим, скорбим...

Ученики 1975-1985 гг. 
Л. Свирида, С. Слотвинская, 

М. Воронкина, К. Вольвак, 
В. Каширина, И. Фёдорова, 

О. Тиханова, Е. Кишкинова, 
П. Теплянский.

Оголошення
Відкрилася приймальня народного депутата України                  

Олександра Лукашева за адресою: смт Новоайдар, вул. Банків-
ська, 29. Телефон приймальні: 095-84-368-39. Час роботи: з 09:00 
до 16:00. Прийом громадян: вівторок, четвер.

ГРИГОРЕНКО 
Сергій Володимирович

(1.11. 1990 р. – 5.10.2009 р.)
10 років світлої пам’яті 

Не заживе у серці рана
Ні від сльози, ні від води…
Ой, рано, синку, дуже рано

Ти світ цей кинув назавжди.
Твоє життя, як зірки промінь,

Що народився і погас…
Допоки ми у світі цьому – 
Допоки ти в серцях у нас!

Вічно твої мама, тато, 
брат, сестри, племінники.

ПОМНИМ.. .

На территории Украины, в т. ч. в Новоайдарском районе, с 
01.10.2019 г. по 31.10.2019 г. проводится профилактическая операция 
«Месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ». Лица, сдавшие вышеуказанные предметы, которые храни-
лись незаконно, освобождаются от уголовной и административной                          
ответственности.

Контактные тел.: 066-974-47-70; дежурная часть: 099-054-03-42.
С. ТИХАНОВ, старший инспектор по контролю за оборотом 

оружия в сфере разрешительной системы сектора превенции 
Новоайдарского отдела полиции, майор полиции.
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1 жовтня, вівторок
Міжнародний день людей похилого 
віку
Міжнародний день музики

2 жовтня, середа
День уролога
Міжнародний день соціального   
педагога

4 жовтня, п’ятниця
Всесвітній день посмішки
Всесвітній день тварин
Всесвітній тиждень космосу

5 жовтня, субота
Всесвітній День вчителя
День працівників карного                 
розшуку

6 жовтня, неділя
Український День вчителя 

7 жовтня, понеділок
Всесвітній День архітектора
Міжнародний день житла
Міжнародний день лікаря

8 жовтня, вівторок
День юриста України

9 жовтня, середа
Всесвітній день пошти

10 жовтня, четвер
Всесвітній день зору
Всесвітній день психічного           
здоров’я
День працівників стандартизації та 
метрології України

11 жовтня, п’ятниця
Всесвітній день яйця
Міжнародний день дівчаток

12 жовтня, субота
Всесвітній день боротьби з               
артритом

13 жовтня, неділя
День працівників державної           
санітарно-епідеміологічної служби 
України
День професійних спілок України
День художника України

14 жовтня, понеділок
День Українського козацтва
День захисника України

Міжнародний день стандартизації
15 жовтня, вівторок

Всесвітній день миття рук
Міжнародний день білої тростини
Міжнародний день сільських        
жінок

16 жовтня, середа
Всесвітній день анестезіолога
Всесвітній день здoрoвoгo               
харчування

Всесвітній день продовольства
День Шефа
День алерголога

17 жовтня, четвер
Міжнародний день кредитних     
спілок

18 жовтня, п’ятниця
Європейський День боротьби            
з торгівлею людьми

19 жовтня, субота
День працівників целюлозно-       
паперової промисловості

20 жовтня, неділя
Всесвітній день статистики
День працівників харчової              
промисловості
Міжнародний день кухаря і              
кулінара

22 жовтня, вівторок
Всесвітній день людей з вадами 
мовлення

24 жовтня, четвер
Міжнародний день Організації 
Об’єднаних Націй

25 жовтня, п’ятниця
Всесвітній день макаронів

27 жовтня, неділя
День автомобіліста

28 жовтня, понеділок
День визволення України від         
фашистських загарбників

28 жовтня, понеділок
Міжнародний день анімації

28 жовтня, понеділок
Міжнародний день шкільних          
бібліотек

31 жовтня, четвер
Міжнародний день економії

1 ЖОВТНЯ. ЯРИНИ. Якщо 
на Ярини відлетять журав-
лі, то через два тижні чекай 
морозів; а як затримаються – 
зима раніше ніж 18 листопада                                                             
себе не покаже.

2 ЖОВТНЯ. ТРОХИМА. 
Якщо бджоли старанно поза-
ліплювали вічка воском чи про-
полісом – зима буде суворою;                                                      
а коли злегка, то теплою.

3 ЖОВТНЯ. ДЕНИ-
СА. Північний вітер – на хо-
лод, південний – до тепла, 
західний – на мокречу, а східний –                                                                       
зелено, але сонячно.

4 ЖОВТНЯ. КІНДРАТА. 
Погода цього дня протрима-
ється без змін чотири тижні. 
Різкий північно-східний вітер –                                          
на холодну зиму.

5 ЖОВТНЯ. ФОТІЯ. Якщо 
листя з берези ще не опало, то 
сніг ляже пізно; коли ж дере-
ва звільнились, то наприкінці                                
січня буде тривала відлига.

6 ЖОВТНЯ. ЗАЧАТТЯ ІВА-
НА ПРЕДТЕЧІ. Намагалися ні-
чого не заготовляти на зиму, бо 
почорніє. Дівчата й жінки з цього 
дня бралися за рукодільництво,                                                               

пряли, ткали, вишивали.
8 ЖОВТНЯ. ФРОСИНИ. Ран-

ній сніг – на ранню й теплу весну; 
якщо він глибокий, то наступного 
року буде добрий врожай; якщо су-
хий – літо буде погоже. Якщо цьо-
го дня випаде сніг, то зима встано-
виться на Михайла (21 листопада). 
Коли на Фросини тепла погода, то 
ще тепло триватиме три тижні.

9 ЖОВТНЯ. ІВАНА БОГО-
СЛОВА. На Богослова дощ зі 
снігом – у січні тричі йтиме дощ; 
сонячно і тепло – червень буде    
дощовий і холодний.

Після Івана Богосло-
ва не можна сіяти озимини, 
бо пізнувато вже, і врожай                                                                        
буде мізерний.

14 ЖОВТНЯ. ПОКРОВА. Якщо 
лист з берези та дуба на Покрову 
впаде чисто – до легкого року, а 
не чисто – до суворої зими. Якщо 
у вишні листя опаде до 14 жовтня 
– зима буде тепла, якщо ж до цьо-
го таки чисто вишня зелена – зима 
буде люта. Якщо до цього дня не 
спадає з вишень листя – на теплу 
зиму,  а звільниться – на сувору.

17 ЖОВТНЯ. ЄРОФЕЯ. 
На Єрофея люди не ходили до 
лісу, боячись нечистої сили, 
яка особливо біснувалася у 

цей день. Лісовики регочуть,                                                                 
ганяють звірів, ламають дерева.

20 ЖОВТНЯ. Денний сніг не 
лежить, а перший міцний сніг ви-
падає вночі.

Якщо земля вкриється сніжком, 
то через місяць бути справжній 
зимі.

22 ЖОВТНЯ. ЯКОВА. Зима 
стає на ноги. Можна сподіва-
тися і на сніжну крупу. Після                       
Якова осінь вже заплакала.

23 ЖОВТНЯ. ЄВЛАМПІЯ. 
Якщо на Євлампія ріжки міся-
ця на північ – буде незабаром 
зима, і буде вона сувора, сніг 
ляже на суху землю. Якщо ріж-
ки місяця на південь – чекай ско-
рої зими, буде сльота і грязюка 
до самої Казанської (4 грудня). 
Куди ріжки місяця покажуть,                                                              
звідти будуть дути вітри.

28 ЖОВТНЯ. ЄВФИМІЇ. Як 
зачнеться на Євфимку моква,         
то аж до морозів трива.

30 ЖОВТНЯ. ОСІЇ.(ПРО-
РОКА ОСІЇ). В цей день колесо                       
з віссю прощається.

31 ЖОВТНЯ. ЛУКИ. Вже по-
чинали перевозти сіно з далеких 
відстаней. До Луки не везуть сіна 
з луки.

petrukiv.te.ua

В середине осени солнце заметно                                          
активизируется. 

На протяжении октября ожидается несколько 
небольших геомагнитных колебаний, а вот в конце 
месяца будет затяжная серьезная магнитная буря. 

Небольшие магнитные всплески возможны   
2, 6, 15 и 27 октября.

Серьезные магнитные бури в октябре               
ожидаются 24, 25 и 26 числа.

kanalukraina.tv

По лунному календарю на октябрь 2019 года будет 
циклическая смена фаз Луны в следующей последова-
тельности: 

- новолуние – 28 октября в 06 часов 38 минут; 
- полнолуние – 14 октября в 00 часов 08 минут; 

- растущая Луна – 1-13, 29-31 октября;
- убывающая Луна – с 15 по 27 октября.
Самые благоприятные дни в октябре 2019 года 

– 1, 4, 15, 19, 27-29 числа. Это лучшие дни для важ-
ных, долговременных проектов и дальних поездок. Все 
дела, начатые в этот период, удаются как нельзя лучше.

astromeridian.ru

Дорогую, любимую, самую лучшую                             
на свете доченьку, сестричку, внученьку, пле-
мянницу Юлечку ЮХНОВУ от всего сердца                   
поздравляем с 17-летием!

Семнадцатилетние – это так круто, сколь-
ко всего у тебя впереди! Открыты тебе все 
дороги, маршруты, ты только вперед всег-
да смело иди! Желаем найти  свое в жизни 
призвание, улыбку с лица никогда не сни-
мать! И осуществить все мечты и желания,               
чтоб человеком счастливейшим стать!

С любовью – твои родные.

Октябрь-2019 подведет черту под всеми 
изменениями, начавшимися еще в июне, и 
станет неким рубежом перед новым этапом, 
утверждают астрологи.Всем знакам Зодиака 
необходимо настроиться на позитивный лад, 
чтобы легче пережить неудачи, проблемы и 
хмурую погоду.

Во второй месяц осени основные события 
будут сопряжены с эмоциональной сферой, 
межличностными отношениями и самореа-
лизацией. Согласно гороскопу, большинство 
перемен окажутся приятными и желанными. 
Доминантную позицию займёт Луна, также 
стоит отметить благоприятное расположе-
ние Нептуна и Цереры. В результате, второй 
месяц осени будет исключительно эмоцио-
нальным, а происходящие события почти не 

затронут сферу финансов. В сфере личных 
отношений звёзды однозначно не оставят нас 
в трудной ситуации, они дадут нам мотив, на-
чальный импульс и достаточное количество 
энергии, чтобы довести дело до конца. Клю-
чевое значение будут иметь отношения с дру-
зьями и близкими людьми, также на первый 
план выходит интеллектуальное и физиче-
ское совершенствование, – период оптимален 
для спортивных соревнований и научной ра-
боты. Месяц богат на финансовые успехи и 
общественные мероприятия, после которых у 
многих знаков Зодиака укрепится авторитет.

В первой половине октября знакам Зодиа-
ка потребуются такие качества, как вежли-
вость, тактичность и даже уступчивость. Во 
второй части придется, наоборот, проявить 
стойкость, уверенность и напористость. 

astroscope.ru


