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День працівників 
Державної санітарно-

епідеміологічної служби

Шановні працівники 
санітарно-епідеміологічної 

служби!

Новоайдарська районна державна адміністрація 
та районна рада від усього серця вітають вас з 
нагоди професійного свята – Дня працівників 
Державної санітарно-епідеміологічної служби!

Великої шани заслуговує ваша самовіддана і 
така важлива для всього суспільства праця, яка 
спрямована на профілактику захворювань, ство-
рення сприятливого епідеміологічного клімату в 
районі.

Упевнені, що роль і престижність професій 
санітарного лікаря та лікаря-епідеміолога бу-
дуть зростати разом з розвитком санітарно-
епідеміологічної служби в Україні.

Бажаємо вам, шановні, щоб ваша праця була 
завжди в радість, щоб ви отримували за неї гідну 
платню, щоб вас поважали та цінували колеги та 
керівництво.

В. о. голови районної      Голова районної
держадміністрації       ради

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

 

Покрова 
Пресвятої Богородиці, 

День українського козацтва 
та День захисника України

Шановні новоайдарці!

Від імені  Новоайдарської районної державної 
адміністрації та районної ради  прийміть 
щирі вітання з великим християнським свя-
том, яке особливо шанується українцями, –                                          
Покровом Пресвятої Богородиці.

У світлий день Покрови Пресвятої Богородиці, 
яка українцями завжди вважалася заступницею і 
покровителькою, відзначаються два наймужніших 
національних свята – День українського козацт-
ва та День захисника України. Ця традиція на-
лежно підкреслює велике історичне значення 
козацтва в боротьбі за утвердження української 
державності та суттєвий внесок у сучасний                                        
процес державотворення.

Козаччина завжди була однією з найяскравіших 
сторінок української історії, на славних при-
кладах якої виховувалося почуття національної       
самоповаги багатьох поколінь українців. 

Життя часто дає нам спостерігати, як сього-
дення перекликається зі старовиною, адже ми 
повинні бути гідними спадкоємцями духовних 
цінностей і продовжувачами багатих традицій і 
славних справ предків. 

Саме тому День захисника України ми 
відзначаємо 14 жовтня, як символ нерозрив-
ного зв’язку всіх поколінь захисників України, 
як пам’ять про тих, хто в різний час захищав 
нашу землю від ворога і охороняє її зараз, коли 
на східних територіях України йде боротьба за 
її незалежність і суверенітет. Попри зміну часів 
і політичних систем, День захисника України 
асоціюється насамперед з мужністю та стійкістю 
людського характеру, силою духу та відданістю 
Батьківщині.

Щиро вітаємо зі святом усіх, хто вважає себе на-
щадком славного козацького роду, в чиїх жилах 
пульсує гаряча лицарська кров.

Нехай Пресвята Богородиця оберігає вас та ваші 
родини та допомагає нам будувати нову багату 
Україну! Бажаємо всім вам та вашим близьким 
щирої вдачі, нових звершень та гарної долі!

В. о. голови районної      Голова районної
держадміністрації       ради

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

 

Під час зустрічі показана Но-
воайдарська поліцейська станція, 
в якій зараз ведуться ремонтно-
будівельні роботи в межах Програ-
ми ООН із відновлення та розбудови 
миру за фінансової підтримки урядів 
Данії, Швеції та Швейцарії. Під час 
моніторингу станції начальник Но-
воайдарського відділу поліції, пан 
Зарічний, показав процес просування 
ремонтно-будівельних робіт, розповів 
по особливості роботи поліцейської 
станції, проблеми, пов’язані з 
функціонуванням поліцейських 
станцій на території району, а саме 
в населених пунктах Трьохізбенка 
та Щастя. Необхідно зазначити, що 
ремонтно-будівельні роботи ведуть-
ся в межах ініціативи «Відновлення 
та зміцнення довіри між місцевими 
мешканцями та поліцією шляхом 
облаштування роботи поліцейської 
станції» вартістю 1018,813 тис. грн,. 
де кошти ПРООН становлять 625,475 
тис. грн., решта – співфінансування 
районного бюджету та інші кошти 
незаборонені законодавством. Пред-
ставник Новоайдарської районної 
громадської організації «ТСЖ 
«Акація» розповіла, чому саме по-
годились ініціювати вирішення про-
блеми інфраструктурного проєкту 
з приведенням його у відповідність 
до міжнародних та національних 
стандартів самого приміщення. 

Потім зустріч перенеслась 
до приміщення Новоайдарської 
районної державної адміністрації, де 
на делегацію очікували в.о. голови 
Новоайдарської районної державної 
адміністрації пані Новикова та голо-
ва Новоайдарської районної ради пан 
Макогон, представники громадських 
організацій «Мрія Новоайдарщини», 
пані Ярова, НРГО ТСЖ «Акація» пані 
Бондаренко, «Інвалідів-ветеранів 

Чорнобиля Новоайдарського рай-
ону» пані Борисова, ініціативний 
член робочої групи з громадської 
безпеки та соціальної згуртованості 
пані Байова, представники Ново-
айдарського відділу Національної                                                                
Поліції та Новоайдарського відділу 
ДСНС.

Була зроблена презентація 
проєктів, які реалізуються в районі 
за фінансової підтримки уряду Данії, 
а це ініціативи:

- «Допоможемо собі самі» 
вартістю 92,7 тис. грн. ГО «Мрія 
Новоайдарщини», в межах якої 
планується підвищення рівня 
громадської безпеки для школярів 
та персоналу навчальних закладів 
шляхом проведення теоретичних та 
практичних занять по медичній та 
пожежній безпеці у партнерстві з 
ДСНС. Керівник ДСНС пан Туркін 
підтвердив, що більшість населен-
ня не вміє користуватися засобами 
пожежогасіння, в закладах освіти во-

гнегасники в недостатній кількості, а 
в школах району не проводяться за-
няття по наданню першої медичної 
допомоги, так як такого предме-
ту немає в програмах навчальних 
закладів, і це буде посильна допо-
мога громадськості у вирішенні та 
запобіганні пожеж;

- «Увага! Діти йдуть до шко-
ли» вартістю 88,38 тис. грн. ГО 
«Марафон милосердя», в межах 
якої підвищується рівень безпе-
ки дітей Новоайдарської грома-
ди шляхом взаємодії представників 
поліції з навчальними закладами та 
концентрації уваги водіїв на елемен-
тах дорожнього обладнання «Лежачі 
поліцейські»;

- «Зміцнення особистої та 
громадської безпеки на території 
села Райгородка шляхом вста-
новлення вуличних автономних 
ліхтарів на сонячних батаре-
ях» вартістю 209,366 тис. грн. ГО 
«Інвалідів – ветеранів Чорнобиля Но-
воайдарського району», в межах якої 
встановлено 6 автономних ліхтарів 
в с. Райгородка по вулиці Поштова, 
так як саме на цій вулиці розташо-
вана вся соціальна інфраструктура: 
амбулаторія сімейного лікаря, за-
клад освіти, аптека, сільська рада, 
пошта. «Тепер по даній вулиці 
можна ходити вночі, не боячись 
нічого», - сказала Борисова М. М.,                                              
мешканка с. Райгородка.

Новоайдарська громада, в особі 
всіх присутніх на даному заході, вис-
ловила щиру вдячність Королівству 
Данії та його народу, а також 
Програмі ООН із відновлення та роз-
будови миру за всебічну підтримку 
громади та сподівається на подаль-
шу та плідну співпрацю у вирішенні 
питань громадської безпеки та 
соціальної згуртованості. #UNRPP

 

3 жовтня Новоайдарська громада мала честь зустрічати міжнародну делегацію в складі: Рубена 
Мадсена, посла Королівства Данії; Lodewijk Mikkel Smoor, представника посольства Королівства 
Нідерландів в Україні; Рустама Пулатова, програмного координатора Програми ООН із відновлення 
та розбудови миру (від ПРООН); Тетяни Сили, спеціалістки з мобілізації громад Програми ООН із 
відновлення та розбудови миру (від ПРООН); Аліни Лебедєвої, фахівчині з мобілізації громад Програми ООН                                                                                                                               
із відновлення та розбудови миру (від ПРООН).
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Громадянам України для перетинання лінії розмежу-
вання на тимчасово окуповані території необхідно мати 
із собою паспорт громадянина України або закордонний 
паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України та                      
дозвіл фізичної особи.

Щодо співвітчизників, які не досягли 16-річного віку, 
то їм під час перетину лінії розмежування необхідно мати 
із собою паспорт громадянина України, або закордонний 
паспорт, або тимчасове посвідчення громадянина України 
чи проїзний документ дитини.

Міграційна служба України вже не видає проїзний до-
кумент дитини, але ті, хто отримав його раніше, можуть 
цим документом без остраху користуватися до закінчення        
терміну його дії.

Разом з тим, виїхати з тимчасово окупованих терито-
рій можуть і громадяни України, які не мали можливості 
оформити паспорт громадянина України, але їм необхідно 
пред’явити свідоцтво про народження або будь-який інший 
документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 
України. Також можуть виїхати з тимчасово окупованих те-
риторій і громадяни України, які народилися на цих терито-
ріях, а тому не отримали свідоцтво про народження україн-
ського зразку. Виїжджати з тимчасово окупованих територій 
вони повинні із супроводжуючою особою та за її паспорт-
ним документом, а також документами, що підтверджують 
факт їхнього народження.

Крім того, пропуск наших співвітчизників, які виїхали з 

тимчасово окупованих територій для оформлення докумен-
тів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 
України, буде здійснюватися за умови пред’явлення довід-
ки, виданої територіальним органом або територіальним        
підрозділом ДМС.

До того ж нашим співвітчизникам варто врахувати, 
що пропуск на тимчасово окуповані території громадян 
України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за 
нотаріально  посвідченою згодою другого з батьків або 
інших документів, передбачених постановою Кабміну                                                    
від 27 січня 1995 р. № 57.

Нотаріально-посвідчена згода другого з батьків (усинов-
лювачів) не вимагається у разі, коли дитина повертається на 
тимчасово окуповані території у супроводі того з батьків,      
з яким здійснила виїзд.

З метою забезпечення права громадян України на осві-
ту надано можливість в’їзду на тимчасово окуповані тери-
торії та виїзду з них громадян України віком від 14 до 16 
років, які навчаються в закладах освіти на контрольованій 
українською владою  території, без супроводу батьків (уси-
новлювачів) (одного з батьків), опікунів, піклувальників, ін-
ших законних представників, які проживають на тимчасово 
окупованих територіях, – за умови пред’явлення документа, 
що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, 
та наявності документа, що підтверджує навчання у закладі 
освіти на контрольній території України.

За інформацією ДПС України.

 
Про невідкладні заходи щодо створення умов 

для переходу громадян і проїзду автотранспорту 
через річку Сіверський Донець 

у Станично-Луганському районі Луганської області 
та на відповідних контрольних пунктах в’їзду/виїзду
З метою створення умов для переходу громадян та про-

їзду автотранспорту через річку Сіверський Донець у Ста-
нично-Луганському районі Луганської області, забезпечення 
відновлення зруйнованого мостового переходу, а також належ-
ного облаштування контрольного пункту в’їзду/виїзду «Ста-
ниця Луганська» та інших контрольних пунктів в’їзду/виїзду 
постановляю:

1. Генеральному штабу Збройних Сил України, Луганській 
обласній державній адміністрації невідкладно вжити в уста-
новленому порядку заходів, пов’язаних з відновленням до 27 
листопада 2019 року зруйнованого мостового переходу через 
річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі Лу-
ганської області, а також облаштуванням контрольного пункту 
в’їзду/виїзду «Станиця Луганська», забезпечивши, зокрема:

налагодження ефективної взаємодії суб’єктів, залучених до 
ремонтно-відновлювальних робіт;

доступ виконавців ремонтно-відновлювальних робіт              
на відповідні об’єкти та їх безпеку;

цілодобову охорону та освітлення місць зберігання бу-
дівельних матеріалів, а також залучених до виконання ре-
монтно-відновлювальних робіт автотранспортних засобів                                  
та спеціалізованої інженерної техніки;

своєчасне виконання робіт щодо монтажу тимчасової мос-
тової конструкції з метою створення зручних умов для прохо-
ду громадян на період проведення ремонтно-відновлювальних  
робіт мостового переходу через річку Сіверський Донець;

безперебійне функціонування контрольного пункту в’їзду/
виїзду «Станиця Луганська».

2. Кабінету Міністрів України невідкладно вжити                         
заходів щодо:

чіткого унормування питань облаштування, утримання та 
функціонування контрольних пунктів в’їзду/виїзду, на яких 
здійснюються заходи контролю в’їзду/виїзду осіб, транспорт-
них засобів та товарів, які переміщуються на тимчасово оку-
повані території та з таких територій, опрацювавши питання 
щодо доцільності здійснення функцій з облаштування, утри-
мання та обслуговування таких контрольних пунктів в’їзду/ 
виїзду визначеним центральним органом виконавчої влади;

опрацювання питання стосовно спрощення в’їзду осіб, 
переміщення товарів на тимчасово окуповані території у До-
нецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення 
товарів із таких територій, а також організації надання на кон-
трольних пунктах в’їзду/виїзду, на яких здійснюються заходи 
контролю в’їзду/виїзду осіб, транспортних засобів та товарів, 
які переміщуються на тимчасово окуповані території та з таких 
територій, медичної допомоги, допомоги у пересуванні особам 
з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення;

забезпечення покращення умов проїзду та безпеки руху 
шляхом виконання ремонтних робіт на автомобільних до-
рогах загального користування державного значення H-21 
Старобільськ — Луганськ — Хрустальний — Макіїв-
ка — Донецьк (на ділянці Старобільськ — Щастя) та Т1306                                 
Сєвєродонецьк — Новоайдар.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

7 жовтня 2019 року
www.president.gov.ua

- Любове Іванівно, що таке закордонний паспорт            
для дитини?

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон 
є документом, що посвідчує особу, підтверджує грома-
дянство України особи, на ім’я якої він оформлений, і 
дає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.                                              
Він може бути оформлений від самого народження дитини.

- На який термін видається документ?
- Згідно Постанови КМУ від 16 листопада 2016 року           

№ 1001, паспорт для виїзду за кордон оформляється особам, 
які не досягли 16-річного віку, на чотири роки, а особам, які 
досягли 16-річного віку - на десять років.

- Де і як оформлюється закордонпаспорт дитини?
- Для отримання паспорта громадянина України для ви-

їзду за кордон дитині, яка не досягла 16 річного віку, слід 
звернутися до територіального підрозділу Державної мігра-
ційної служби та подати повний пакет документів: докумен-
ти подаються одним з батьків, який повинен мати при собі 
паспорт громадянина України; фотографія розміром 10 на 15 
см портретного формату, для дітей до 12 років, на якій 80 
% займає обличчя, для відцифровування зображення особи 
шляхом сканування; свідоцтво про народження; при наяв-
ності ідентифікаційний код; для осіб, які досягли 14-річного 
віку – паспорт громадянина України у формі картки; квитан-
ція про оплату адміністративного збору. При оформленні 
документів на виготовлення дитячого закордонного паспор-
та присутність малюка до 12 років не обов’язкова. Діти        
старшого віку повинні з’явитися у відділ ДМС особисто.

- Скільки коштує послуга?
- За оформлення паспорта для виїзду за кордон справля-

ється адміністративний збір: у разі оформлення протягом 20 

робочих днів сума адміністративного збору складає 682 грн., 
у разі термінового (протягом 7 робочих днів) оформлення 
сума складає 1034 грн.

- Чи існує у вас черга для оформлення документів?
- Щоб не втрачати час, можна зареєструватись на офі-

ційному сайті ДМСУ (https://dmsu.gov.ua/services/online.
html). Але приймаємо і, так би мовити, по «живій» чер-
зі. В будь-якому разі жодну людину не залишаємо ночу-
вати під дверима. Особлива увага людям, які приїхали                                                          
із непідконтрольної території.

Користуючись нагодою, редакція «Вісника Новоайдар-
щини» висловлює подяку районному відділу ДМС за висо-
кий професіоналізм його співробітників. Особисто мали 
нагоду неодноразово бути свідками  чіткої та узгодженої 
роботи всіх підрозділів.

Щиро зичимо Вам щастя, здоров’я, невичерп-
ної енергії, плідної праці, а також життєвих                                                                 
гараздів, благополуччя та нових професійних перемог!

Сейчас новая власть хочет, 
чтобы на каждом рыночном лот-
ке был кассовый аппарат. Этим 
якобы пытаются проконтроли-
ровать реальный оборот, но по 
факту – навязывают добросо-
вестным налогоплательщикам 
новые расходы. При этом никто 
не защищает предпринимателей 
ни от произвола налоговиков, 
ни от нечестных покупателей. 

Повсеместное введение 
кассовых аппаратов без под-
готовки информационной и за-
конодательной базы – это, на 
мой взгляд, большая ошибка. В 
случае подписания Президен-
том законопроектов № 1053-1 и      

№ 1073, мы все неизбежно стол-
кнемся с очередным скачком 
цен, массовым закрытием мел-
кого и среднего бизнеса, ростом 
безработицы. Не говоря уже о 
широких возможностях для не-
законного захвата бизнеса и не-
честной конкуренции.

Я искренне надеюсь, что 
Владимиру Зеленскому хватит 
мудрости, чтобы прислушаться 
к мнению народа и отправить 
вышеупомянутые законы на до-
работку. Вместо усиления дав-
ления, новой власти стоит найти 
путь развития бизнеса, предо-
ставления льготных кредитов, 
особенно для Луганщины, где 

во многом именно на частных 
предпринимателях держится 
экономика региона. Для повы-
шения поступлений в бюджет, 
нужно просто создать условия, 
в которых работать «в тени» 
станет невыгодно.

Мы с вами можем откры-
то обсуждать важные для 
Украины вопросы на моей 
странице в сети Фейсбук – 
www.facebook.com/romanovskiy.
aleksandr. 

А для всех, кто хочет стать 
частью нашей команды и уча-
ствовать в жизни страны, 
работает бесплатный номер 
колл-центра – 0-800-210-445.

АЛЕКСАНДР РОМАНОВСКИЙ, 
глава Луганской 

областной организации 
ВО «Батьківщина».

 

За роз’ясненнями редакція звернулась до начальника Новоайдарського відділу УДМС України Л. І. Євдокімової.
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Розпочались світкові заходи, як 
завжди, із спортивних змагань. На 
спортивному майданчику в парку 
«Сосновий» до Дня селища відбув-
ся дитячий футбольний турнір. Юні 
футболісти із захопленням вели дуже 
активну гру. Всі: і дорослі, і діти отри-
мали масу позитивних емоцій під час                          
проведення цього турніру. 

Далі святкувати продовжили у цен-
трі села Айдар-Миколаївка, де для 
всіх присутніх була чудово оформлена 
фото-зона та підготовлені приємні со-
лодкі подарунки. На малечу очікували 
сучасні герої мультфільмів, які не дали 
засумувати не тільки дітям, але й до-
рослим мешканцям. Із привітальним 
словом виступив селищний голова Ігор 
Шопін та побажав всім міцного здо-
ров'я, натхнення й творчого підходу до 
виконання будь-якої справи. А чудовий 
святковий концерт, який підготували 
активісти і працівники Айдар-Мико-
лаївського клубу, став чудовим допов-
ненням свята та не залишив байдужим 
жодного жителя.

Наступним етапом святкування Дня 
народження селища була дитяча ані-
маційна програма на центральній пло-
щі Новоайдара, де веселий Дракоша, 
Свинка Пеппа та поні Рейнбоу Деш 
запрошували до гри наймолодших 
мешканців нашої громади. Ми споді-
ваємось, що чудовий настрій та веселі 
ігри у компанії яскравих героїв ство-
рили неповторну атмосферу свята для 
малечі.

Офіційну частину свята розпочав 
селищний голова Ігор Шопін, який по-
бажав всім мешканцям та гостям нашої 
громади міцного здоров’я, миру, до-
бробуту, родинного затишку та успіхів. 
Він розповів про зміни, що відбулися в 
нашому селищі: про проведені ремон-
ти доріг і тротуарів, ліній вуличного 
освітлення, реконструкції площі, про 
вихід на місцевий маршрут нового па-
сажирського автобуса, який вже здійс-
нює внутрішні перевезення, забезпе-
чуючи комфорт і безпеку пасажирам. 
Також поділився планами на майбутнє 
щодо подальшого розвитку селища. 

Новоайдарщина славиться своїми 
людьми - працьовитими, талановити-
ми, щирими й добрими, які створю-
ють наше сьогодення та працюють на 
майбутнє, заради наступних поколінь. 
Тому під час проведення офіційної ча-
стини було відзначено деяких із них. 
Перш за все, у Всесвітній день вчи-
теля, який святкують 5 жовтня, та на-
передодні українського дня вчителя 
привітали всіх наших освітян. Окремі 
слова вдячності пролунали на честь 
видатних вчителів селища Бойко Ірини 
Олексіївни та Козловської Ірини Ва-
силівни, яким висловили вдячність за 
багаторічні особисті досягнення у про-
фесійній діяльності, активну участь у 
підготовці фахівців, педагогічних ка-
дрів, у навчанні та вихованні підроста-
ючого покоління, чуйне відношення до 
кожного з учнів та вручили їм пам'ятні 
подарунки.

До Дня народження селища відзна-
чили лікаря Новоайдарського РТМО 

Бережну Наталію Іванівну за багато-
річну і самовіддану працю, високий 
професіоналізм, людяність і повагу 
серед пацієнтів; керуючого ТВБВ філії 
АТ Луганського обласного управління 
«Ощадбанк», члена виконавчого комі-
тету Дроботову Вікторію Вікторівну за 
сумлінне ставлення і відповідальність 
у роботі, своєчасну, кваліфіковану та 
оперативну допомогу при наданні бан-
ківських послуг; фахівців управління 
економічного розвитку і торгівлі Ново-
айдарської районної державної адміні-
страції Кудрявцеву Світлану Анатолі-
ївну та Байову Юлію Володимирівну 
за вагомий внесок у розвиток селища, 
просування іміджу Новоайдарщини в 
Україні, активну співпрацю із міжна-
родними організаціями та високий про-
фесіоналізм; депутата Новоайдарської 
селищної ради Голубцову Наталію                                                                          
Вікторівну за багаторічну сумлінну 
працю та вагомий внесок у розвиток 
місцевого самоврядування; співро-
бітника КП «Новоайдарське «СКП» 
Шивякова Євгена Миколайовича за 
високий професіоналізм та значний  
особистий внесок у благоустрій се-
лища Новоайдар. Особливі слова по-
дяки висловили Мирошниченко Інні 
Леонівні за прояв громадської свідо-
мості, людяність, увагу, небайдужість                                    
до чужої біди. 

На святі не залишились без уваги і 
подарунків ювіляри та молодята. Цього 
дня святкували день народження своєї 
сім’ї Олег та Олена Махортови, а золо-
те весілля відбулось у родині Віктора 
та Марії Каширіних. 

Із особливим Днем народження - 
ювілеєм - привітали Олену Сотнікову! 
Нехай у кожній домівці панують мир і 
спокій, збуваються всі заповітні мрії та 
сподівання. 

Після завершення офіційної частини 
розпочався виступ молодіжної групи 
«The Capers» із м. Харкова, яка пода-
рувала новоайдарцям музичні сувені-
ри пісень різних часів. Ця кавер-гру-
па з вокалісткою Махою виконувала 
найсвіжіші, найкращі і танцювальні 
хіти, а також свої авторські пісні, не 
давала засумувати, дуже тонко відчу-
вала настрої публіки. Тому всі при-
сутні отримали купу позитивних емо-
цій, мали змогу від душі потанцювати                                     
і поспівати улюблені пісні!

Завершальним етапом святкування 
стала дискотека, де не тільки молодь 
змогла «відірватись на повну», але й 
інші особи різних вікових категорій. 
Особливими родзинками та «запаль-
ничками» на танцювальному майдан-
чику стали PJ-дівчата, які привернули 
до себе увагу.

Ще раз вітаємо всіх мешканців на-
шої громади з Днем народження нашо-
го рідного селища! Хай наш Новоай-
дар завжди розвивається, а серед його 
жителів панують спільна злагода, вза-
ємна повага та щира довіра, адже саме 
спільними зусиллями ми робимо наше  
селище комфортним для проживання!

І. ШОПІН, 
Новоайдарський 

селищний голова.

  

У минулі вихідні всією громадою весело відсвяткували відразу два дня 
народження – день селища Новоайдар та день села Айдар-Миколаївка.                         
Навіть тепла осіння погода сприяла їх чудовому святкуванню.
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Насичено пройшли й районні за-
ходи. В районному Будинку культу-
ри зібралася вся велика освітянська 
родина Новоайдарщини. Щирими 
та теплими словами педагогічних 
працівників Новоайдарсько-
го району привітали виконуюча 
обов’язки голови Новоайдарської 
райдержадміністрації Тетяна Но-
викова, голова Новоайдарської 
районної ради Віктор Макогон 
та головний спеціаліст відділу 
освіти Новоайдарської                                                              
райдержадміністрації Оль-
га Пяташ. 

Всі вони були єдині в 
думці: професія педагога 
- одна із найшляхетніших 
у світі. Адже все 
починається з вчителя. 
Отримавши міцні знання 
за шкільною партою, діти 
обирають свій дорослий 
шлях, дякуючи своїм вчи-
телям за науку та гарний 
приклад. 

Найкращих педагогів 
району було відзначено 
грамотами та нагородами. 
Листом Подяки обласної 
державної адміністрації 
нагороджено Світлану 
Слотвинську – вчите-
ля ОНЗ Новоайдарська 
школа-гімназія. Почесни-
ми грамотами Департа-
менту освіти і науки ОДА 
– директора Райгородської 
ЗОШ Надію Богданову, 
директора Трьохізбенської 
ЗОШ Галину Васильєву, 
заступника директора з науково-
методичної роботи Новоайдарської 
обласної загальноосвітньої сана- 
торної школи-інтернату Олену 
Воронкіну, вчителя ОНЗ Ново-
айдарська школа-гімназія Олену 
Євдокимову, вчителя Чабанівської 
ЗОШ Оксану Кочергу, вихова-
теля Новоайдарської обласної 
загальноосвітньої санаторної шко-
ли-інтернату Ларису Мосяж.

Грамоти Новоайдарської рай-
держадміністрації та районної ради 
отримали Байов Володимир - вчи-
тель фізичної культури ОНЗ Ново-
айдарська школа-гімназія, Бондар 
Людмила - вчитель початкових 
класів ОНЗ  Новоайдарська школа-
гімназія, Бутко Світлана - вчитель 
української мови та літератури 
НВК Муратівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ, Гонча-
рова Надія - методист з початкової 
освіти, здоров’я та фізичного ви-
ховання Новоайдарського РМК, 
Дмитрієва Наталія - майстер 
виробничого навчання Новоай-
дарського професійного аграрного 
ліцею,  Дущенко Галина - вихо-
ватель Щастинського відділення  
відокремленого підрозділу «Регіо-
нальний центр професійної освіти 
ЛНУ ім. Тараса Шевченка», Захо-

дяченко Артем - заступник дирек-
тора з виховної роботи КЗ «Ново-
айдарська обласна загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів», Колеснікова  Ніна - 
керівник гуртка «Народні джерела» 
державного професійно-технічного 
навчального закладу «Щастинський 
професійний ліцей», Лойтра Мари-
на - соціальний педагог Щастинської 
обласної загальноосвітньої сана-
торної школи-інтернату І-ІІ сту-
пенів, Можаєва Тетяна - пси-
холог Щастинської обласної 
загальноосвітньої санаторної 
школи-інтернату І-ІІ ступенів, 
Оліщук  Ірина - заступник ди-
ректора з навчально-виробничої 
роботи державного професійно-
технічного навчального закла-
ду «Щастинський професійний 

ліцей», Перепелиця Сергій - вчи-
тель історії Денежниківської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, Скидан Галина - вчи-
тель початкових класів КЗ «Ново-
айдарська обласна загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів», Хмельницька Любов 
- заступник директора з виховної 
роботи Штормівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Чернікова Олена - майстер 
виробничого навчання Щастинсь-
кого відділення відокремленого 

підрозділу «Регіональний 
центр професійної освіти 
ЛНУ ім. Тараса Шевчен-
ка», Яковлєва Тетяна - ви-
кладач української мови, 
літератури та англійської                                                   
мови Новоайдарського  
ПАЛ.

Грамотами відділу 
освіти Новоайдарської РДА 
нагороджено Байдугу Оль-
гу  – вчителя англійської 
мови НВК Олексіївська 
школа-гімназія, Банніко-
ву Ірину – бухгалтера 
централізованої бухгал-
терії відділу освіти 
Новоайдарської районної 
державної адміністрації, 
Бережну Вікторію – вчи-
теля початкових класів 
НВК Кримська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-дошкільний на-
вчальний заклад, Буркун 
Олену – завідувача ДНЗ (яс-
ла-садок) комбінованого 
типу «Зірочка» м. Щастя,  
Васильченко Світлану   
– заступника директо-

ра з НВР Щастинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 ім. Костян-
тина Кутового,   Вєкслєр 
Раїсу – вихователя-ме-
тодиста ДНЗ ясла-са-
док «Івушка» м. Ща-
стя, Воронкіну Надію 
– вихователя ДНЗ «Со-
нечко»,  Гамбаль Олену 
– педагога-організатора 
Трьохізбенської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, Гаркавчен-
ко Вікторію – вчителя 
початкових класів НВК 
Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів - дошкільний на-
вчальний заклад, Глазуно-
ву Вікторію – вихователя 
ДНЗ ясла-садок «Івушка» 
м. Щастя, Гречишкіна 
Миколу – вчителя 

фізичної культури Гречишкінської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Дорошину 
Надію – вчителя інформатики ОНЗ 
Новоайдарська школа-гімназія, 
Ємельянову Єлизавету – вчите-
ля української мови та літератури 
Бахмутівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Ігнатову Марину – вчителя 
української мови та літератури 
Щастинської ЗОШ І-ІІІ ступенів                                                                                       
№ 1 ім. Костянтина Кутово-
го, Ільїнову Галину – вчителя 
англійської мови Райгородської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Краснопоя-
совську Олену - вчителя української 
мови та літератури Щастинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів    № 1 ім. Ко-
стянтина Кутового, Кукліну Надію 
– вчителя початкових класів 
НВК Вовкодаївська ЗОШ І-ІІ 
ступенів - дошкільний навчаль-
ний заклад, Кутоловську Наталію 
- старшу медичну сестру ДНЗ 
(ясла-садок) комбінованого типу 
«Зірочка» м. Щастя, Лігус Надію   
- вчителя початкових класів НВК 
Смолянинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
- ДНЗ, Лободіну Олександру – му-
зичного керівника ДНЗ «Суржансь-
кий», Мальцеву Валентину – пова-
ра дитячого дошкільного  закладу 
загального розвитку «Топольок» 

с. Райгородка, Межерицьку Ірину 
– вчителя інформатики та мате-
матики Михайлюківської ЗОШ 
І-ІІ ступенів, Роменську Крістіну 
- вчителя історії та правознавства 
НВК Новоохтирська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів - ДНЗ, Стукалову Ан-
желу – інженера централізованої 
господарської групи відділу освіти 
Новоайдарської РДА, Цапюк Те-
тяну – вчителя початкових класів 
та англійської мови Чабанівської                                              
ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Гарним продовженням свят-
кування стала насичена концерт-
на програма. Чудовий настрій 
присутнім подарували виконавці 
та творчі колективи Новоайдарщи-
ни: дитячий ансамбль «Феєрверк» 
РБК, Саша Часніков, танцювальний 
колектив Новоайдарського РБК, 
вчитель Райгородської ЗОШ Те-
тяна Мухіна, учні Новоайдарської 
школи-гімназії, педагог-організатор 
Щастинської ЗОШ № 1 Кри-
стина Гульюшева, танцюваль-
ний ансамбль «Барвінок», Оль-
га Рубан, Юлія Крохмальова 
та вокально-інструментальний                                                           
ансамбль «Айдар».

М. ТИХОНОВА.

Щорічно в першу неділю жовтня в Україні відзначають своє професійне свято освітяни.  Це свято 
близьке кожному працівнику сфери освіти: вчителям, викладачам, вихователям, які роблять все від 
них залежне, щоб виховати гідного громадянина своєї країни, розвиненого, розумного, креативного.

Напередодні цього дня відбулась низка святкових заходів. На обласних урочистостях голова 
Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації 
Віталій Комарницький вручив низку міністерських та обласних відзнак. Серед нагороджених і наша 
землячка. Нагрудний знак «Відмінник освіти» отримала заступник директора Новоайдарської обласної 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Надія Солодуха.

Колектив Опорного навчально-
го закладу Новоайдарська школа-
гімназія постійно бере  участь у 
різноманітних конкурсних програ-
мах. Серед цьогорічних - облас-
ний конкурс телевізійних програм 
та фільмів «Країна майбутнього», 
який проводився  серед закладів 
освіти області Департаментом 
освіти і науки Луганської обласної 
держадміністрації і Луганським 
обласним відділенням  Комітету 
з фізичного виховання та спор-
ту Міністерства освіти і науки 
України під патронатом Лугансь-
кого обласного Національного 
олімпійського комітету України та 

за підтримки Титульного партнера 
«ПП Онопрієнко А. П.». 

7 жовтня 2019 року відбулося 
урочисте нагородження призе-
рів обласного конкурсу у                                        
м. Сєвєродонецьк. На церемонію 
нагородження були запрошені й 
новоайдарці.

Близько двадцяти фільмів 
із закладів освіти області 
були представлені у чоти-
рьох номінаціях конкурсу, 
але відзнаки отримали лише                        
шістнадцять з них.

З радістю повідомляємо, що у 
номінації  «Олімпійці Луганщи-
ни - від витоків до майбутнього» 

учень  ОНЗ Новоайдарська школа-
гімназія, журналіст шкільного 
телебачення «Лідер-ТБ» Часніков 
Олександр посів перше місце. 
Керівник роботи педагог - 
організатор Антонова Олександра.  
Було докладено багато зусиль для 
того, щоб створити оригінальний 
талановитий матеріал. Молодці!

Вітаємо переможців! Бажаємо 
подальших успіхів та  перемог!

Н. ГОНЧАРОВА, методист 
з початкової освіти, здоров’я 

та фізичного виховання 
Новоайдарського районного 

методичного кабінету.
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З 17 по 22 вересня 
цього року талановиті 
співаки разом з батька-
ми, своїм викладачем 
з Дитячої школи мис-
тецтв Наталією Андрі-
ївною Курчицькою, ме-
тодистом РБК Марією 
Федорівною Клімовою 
провели в Чернівцях, 
на конкурсі «Червона 
рута». Участі у цьому 
престижному конкурсі 
передувала неабияка 
підготовка. Талановиті 
співаки впевнено про-
ходили етап за етапом, 
один відбірковий тур за 
іншим протягом одно-
го року. Це їм успішно 
вдавалося, тож, коли 
побачили свої імена 
серед фіналістів та от-
римали запрошення 
на #RutaFest – їхній         
радості не було меж!

До речі, це був 
ювілейний, 30-й фес-
тиваль, і це додавало участі       
особливої урочистості. 

«Червона рута» – єдиний 
всеукраїнський некомерційний 
музичний фестиваль. Участь в 
усіх заходах є безкоштовною, 
вхід вільний. Це – найбільший 
фестиваль в Україні. У відбір-
кових конкурсах бере участь 
понад 5000 учасників з усіх об-
ластей України. «Червона рута» 
– єдиний фестиваль в Україні, 
що має україномовний статус 
та критерії оцінки української 
національної визначеності в 
музиці. А ще це  – найстар-

ший фестиваль в Україні, що 
сформував українську сучас-
ну молодіжну масову музику.                                  
90 % зірок відкрито фестивалем 
«Червона рута». Жоден фести-
валь, конкурс, музичний теле-
проект в Україні не обходиться                                                                                 
без учасників та переможців 
«Червоної рути».

Ніхто не сумнівався, що 
30-й ювілейний музичний 
фестиваль подарує чудову му-
зичну атмосферу. Безліч гур-
тів, ще більше виконавців. 
Саме так: ще більше драйву                                                             
й музичної залежності!

Спеціально до фестивалю 

17 вересня було пред-
ставлено Креативну 
територію ЄС, де кожен 
охочий може більше 
дізнатися про європей-
ські цінності та куль-
туру, відпочити у зірко-
вому наметі на м’яких 
пуфах, зробити селфі 
в спеціальній фотозоні 
ЄС, а на дітей чекали                  
різноманітні творчі ак-
тивності.

Цьогоріч у м. Чернів-
ці у Ювілейному Все- 
українському фестивалі 
сучасної пісні та попу-
лярної музики «Черво-
на рута – 2019» взяли 
участь солісти і гурти з 
кожної області України, 
переможці відбіркових 
конкурсів 2019 року та 
зірки української ма-
сової музики. Всього 
до фінальних змагань 
було запрошено майже 
950 учасників з-поміж 

5000, котрих було прослухано 
по всій Україні впродовж 2018 
року. І серед них наші яскраві 
«зірочки» Лілія та Данило!

Основним завданням діяль-
ності Фестивалю є здійснення 
громадської діяльності у сфері 
культури та інформації, залу-
чення української молоді до 
формування патріотичної сві-
домості засобами української 
масової культури, здійснення 
цілеспрямованого пошуку і 
популяризації молодих обда-
рованих талантів, відроджен-
ня національних традицій                                              

та автентичного фольклору.
Свої таланти та любов до 

сцени та пісні наші виконавці 
продемонстрували на концер-
ті-відкритті фестивалю «Чер-
вона рута» з програмою «Сим-
фонічний Івасюк» за участю 
Національного симфонічного 
оркестру України, джаз-бенду, 
хору «Чернівці» Чернівець-
кої обласної філармонії та со-
лістів-переможців фестивалю 
«Червона рута».

«Кожен день вокальних боїв 
та змагань був дуже хвилюю-
чий та насичений, – діляться 
враженнями Лілія та Данило. 
– Якщо скажемо, що не було 
жодних хвилювань, це буде не 
зовсім правдою. Хвилювання 
були. Але ми легко їх долали, 
виходячи на сцену. Бо сце-
на – це 100 % наша стихія! На 
ній почуваємось затишно та 
впевнено. Тож кожну пісню ми 
проживали, кожний виступ був 
унікальним. Ми старалися по 
максимуму. Так, конкуренція 
велика, багато талановитої мо-
лоді, цікавих голосів, тембрів. І 
дуже приємно, що ми серед цих      
людей і займаємось улюбленою 
справою».

Лілія та Данило, пройшли 
багато випробувань, і старання 
талановитих співаків виявили-
ся не марними. Вони увійш-
ли до списку 58 найкращих та 
найталановитіших вокалістів 
України. І саме серед цих ви-
конавців й обирали лауреа-
тів та дипломантів  конкурсу                                                     
«Червона рута – 2019».

Тож до рідного Новоайдару 
його талановиті представни-
ки поверталися не з порожні-
ми руками. Лілія Рибалка ста-
ла дипломантом престижного 
конкурсу, а Данила Проніна 
нагороджено спеціальною від-
знакою! Ви молодці! Так три-
мати! Вами пишається вся Но-
воайдарщина! Своїм талантом 
ви прикрашаєте світ, завдяки 
своїй музиці, єднанню з нею 
ви робити все навколо чарів-
ним та яскравим. Успіхів вам у 
подальшому підкоренні музич-
них вершин! Немає сумнівів: 
на досягнутому ви не зупини-
тесь, будете сміливо й впев-
нено іти обраним шляхом до 
своєї заповітної мрії. Тож нехай                                                    
вона обов’язково здійсниться!

М. ТИХОНОВА.

На сторінках нашої газети ми вже розповідали про талановитих вокалістів з Новоайдару – Лілію 
Рибалка та Данила Проніна, які є прикрасою будь-якої концертної програми на районній сцені, в рідній 
Дитячій школі мистецтв (Лілія є випускницею школи, а Даня – учнем),  переможцями вокальних 
конкурсів різних рівнів. І ось нещодавно скарбничка їхніх досягнень та вокальних перемог поповнилась 
новими нагородами.

У цих двох сім’ях багато 
спільного і схожого. Живуть 
у сусідніх областях України: 
Миколаївській та Херсонській. 
Обоє батьків пішли на фронт 
2014 року, а за чотири роки по-
тому і сини. Батьки однаково-
го віку і їхні діти: батькам по 
48 років, а дітям – 21. Віталій 
і Олександр назвали дітей на 
честь своїх батьків. Через це в 
підрозділі виникають навіть кур-
йозні ситуації, коли командири 
плутають батьків із синами. На-
приклад, викликають на команд-
ний пункт батька, а приходить 
син. Виявляється, посильний, 
випадково, замість Віталія Ми-
хайловича викликав Михайла 
Віталійовича або навпаки, тому 
товариші по службі, щоб остаточ-
но не заплутатися, намагаються                                                           
називати їх на позивні.

Що стосується несення 
служби, то тут обидві родини 
є прикладом сумлінного став-

лення до виконання службових 
обов’язків. Причому, як кажуть 
навчені життєвим і бойовим до-
свідом батьки, сини змушують 
їх завжди бути мотивованими                                                  
і відповідальними.

Будь-які завдання доводиться 
виконувати на совість, без хал-

тури, щоб діти знали, що таке 
правильне ставлення до служби, 
– діляться секретами педагогіч-
ного виховання обидва батьки. 
– Та й хлопці, дивлячись на нас, 
стараються не відставати, знову 
ж завжди можемо допомогти їм і 
словом, і ділом.

Дійсно, в цьому сенсі Михай-
лу і Сергію пощастило. У важку 
хвилину батьки опиняються по-
руч. Їх знання і досвід допомага-
ють у складних ситуаціях. Не так 
давно під час ворожого обстрілу 
позицій Сергій вирішив скороти-
ти шлях і побіг за боєкомплектом 
відкритою ділянкою. Тато зро-
бив зауваження і змусив сина зі-
стрибнути в траншею. Виявило-
ся - дуже своєчасно, над головою                                                            
просвистіло декілька куль…

Втім, життя на позиції це не 
тільки обстріли, але і вирішен-
ня безлічі побутових питань: 
облаштування бліндажів, укрит-
тів, окопів, приготування їжі, 
заготівля дров та багато іншого. 
Все це доводиться робити і бать-
кам, і дітям у повному обсязі, 
без знижок на родинні зв’язки і 
вік. А вдома цих відважних чо-
ловіків чекають дружини і мами. 
Вони часто дзвонять своїм най-
дорожчим на світі людям, пере-
живають за них. Коли ми робили 
фото, чоловіки передавали своїм 
жінкам привіти і побажання, але 
головне просили передати, що 
повернуться додому тільки після 
того, як проженуть окупантів з 
української землі.

armyinform.com.ua

 

На позиції мотопіхотного підрозділу, який тримає оборону неподалік  населеного пункту Попасна, 
що в Луганській області, служать відразу дві сім’ї: молодший сержант Віталій Михайлович зі своїм 
сином Михайлом і старший солдат Олександр Сергійович і його син Сергій.

 
 
Важко вітати... Важко свят-

кувати, коли так багато смертей. 
Важко вірити в майбутнє, коли 
тобі брешуть в лице. Правда   
надто гірка.

Я втомився хоронити друзів, 
втомився шукати сенсу в крива-
вих жертвах, втомився пояснюва-
ти своїм дітям, чому ми не може-
мо провідати родічив в рідному 
Стаханові, Брянці. Я не знаю 
що говорити дітям. Не знаю, як 
пояснити їм усе те жахіття, яке 
коїться в нашій країні. Єдине, 
що я точно знаю і щодня повто-
рюю собі і рідним – що нас би 
уже не було і країни цієї уже б не 
було, якби не герої на передовій.    
Якби не ви!

Вірю: скоро прийде 
час, коли ми з вами ще по-
дивимося в очі ворогам, і                                                                  
їм доведеться відповідати.

Я молюся, аби вам стало 
сили вистояти, молюся, щоб 
Матір Божа захистила героїв 
України своєю Покровою і                                 
покарала наших ворогів.

Сили вам! Мужності і 
терпіння. Слава героям! 

 
                            Завжди Ваш, 

ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕВ.
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Відмінний настрій – це не-
від’ємний атрибут будь-яко-
го святкування. День села не 
є винятком. Тож, захопивши 
гарний настрій та свої родини,  
новоохтирці поспішали на цен-
тральну площу села. Після садо-
во-городнього весняно-літнього 
періоду так хотілося відпочин-
ку! І він не забарився!

З теплими словами привітань 
до односельців звер-
нувся Новоохтирський 
сільський голова Іван 
Кіндратович Лаптєв. Він 
щиро побажав Новоохти-
рці та її працьовитим 
талановитим мешкан-
цям розквіту та добро-
буту, взаємопорозумін-
ня, легкої вдачі, надії та 
оптимізму. Особливої 
святковості та урочи-
стості надавало те, що 
справжніми «зірками» 
тут могли відчути себе 
звичайні скромні трудів-
ники, які своїм життєвим 
прикладом, мудрістю за-
слуговують на виняткову 
увагу.  Таких «зірок» на 
заході було чимало. Як 
не привітати пари, які в 
шлюбі прожили не одне 
десятиріччя та зберегли 
кохання й повагу одне до 
одного, виховали гарних 
діточок, радіють онукам. 
Хто ж ці герої? У цьому 
2019 році 60-тирічний ювілей 
спільного життя відсвяткувало 
подружжя Леоніда Федоровича 
та Тетяни Іванівни Корнієнко. 
«Золоте весілля» зустріли пліч-
о-пліч закохані, як і 50 років 
тому, Петро Петрович та Тетяна 

Іванівна Карпови. 40 років разом 
крокують, пов’язані життєвою 
долею, щасливі у шлюбі, Василь 
Олексійович та Тамара Микола-
ївна Худолєй, Михайло Васи-
льович та Тетяна Анатоліївна 
Корнієнко. Гучними оплесками                                                    
та подарунками привітали їх.

У села є майбутнє, коли в 
ньому народжуються та жи-
вуть діти. Цього року лелеки не 

пролетіли повз Новоохтирки, 
завітали до Ганни Соломахи. 
Щаслива молода матуся вихо-
вує чудове немовля – любого 
синочка. На матусю та малюка 
також чекали приємні подарун-
ки. Власне, як і на багатодітні 

родини. Наприклад, в роди-
ні Олени Курпас виховуються 
четверо діточок, в родині Інни 
Шевченко також четверо дітей. 
У Лілії Садоклєєвої радість ма-
тусі дарують п’ятеро дітлахів. 
Сімох чудових дітей виховали 
Юрій Васильович та Галина Фе-
дорівна Роменські, які перебува-
ють у щасливому шлюбі вже 30 
років, а Галині Федорівні при-

своєне звання почесне 
«Мати-героїня». До 
речі, троє хлопців з ро-
дини зараз навчаються                                            
в Духовній семінарії.

Не можна обійти 
увагою шановану в 
селі родину Володи-
мира Миколайовича та 
Лариси Олександрівни 
Ярових. Всю свою про-
фесійну діяльність ці 
чудові люди та прекрас-
ні спеціалісти присвя-
тили лікарській справі, 
заслуживши авторитет 
колег, повагу пацієнтів. 
Їхніми стопами, наслі-
дуючи приклад батьків,  
пішли всі їхні четверо 
дітей, яким вдалося 
стати гідними продов-
жувачами лікарської 
династії Ярових.

Привітання нікого 
не залишили байдужи-
ми, викликали багато 
позитивних емоцій. 

А щоб селяни відчули свято 
на повну, на них чекало ще де-
кілька приємних сюрпризів. 
Перший – це святкова концерт-
на програма від спеціально за-
прошеного на захід вокального 
ансамблю «Оксамит» з м. Ли-

сичанськ. Виконавці порадува-
ли новоохтирців улюбленими 
піснями. Всі радо підспівували 
та підтанцьовували артистам, 
дякуючи за гарний настрій                                                                      
та концертну програму. 

Та це був лише перший сюрп-
риз. А на всіх, хто прийшов на 
свято, чекало ще декілька кулі-
нарних приємностей. Серед них 
смачні та запашні польова каша 
та шашлики, якими пригощали 
всіх охочих абсолютно безко-
штовно. Своєї солодкої радості 
дочекалася й малеча. На всіх 
дітей чекав їхній найулюблені-
ший смаколик  - морозиво. І до-
рослі, і діти – всі були в захваті. 
Було весело та смачно. Тож, без 
всяких сумнівів: свято вийш-
ло 100 % гарним. Справжній                  
День народження!

Для того, щоб організувати 
такий чудовий захід, доклали 
зусиль (моральних та матері-
альних) директор ТОВ «Сфе-
ра» Олександр Анатолійович 
Огарков та виконавчий комі-
тет Новоохтирської сільської 
ради на чолі з головою Іваном                        
Кіндратовичем Лаптєвим.

Чудова осіння погода, відпо-
відний настрій зробили свою 
справу. І після завершення офі-
ційної частини святкування пло-

ща ще довго залишалась багато-
людною: новоохтирці ділилися 
враженнями від свята, насолод-
жувались смачненьким приго-
щанням та просто спілкувались. 
Таке чудове свято у дружньому, 
практично родинному, колі од-
носельців та гостей села - най-
кращий подарунок мальовничій 
гостинній Новоохтирці!

М. ТИХОНОВА.

P. S.  Наступного дня після 
святкування Дня села Народний 
вокальний ансамбль Новоохтир-
ського сільського Будинку куль-
тури «Земле калинова» поділився 
своєю творчістю із мешканцями 
села Муратове, завітавши за їх 
запрошенням на святкування 
Дня села Муратове. Багатий ре-
пертуар, гарні костюми, яскрава 
манера виконання, сильні голоси 
– все це про учасників ансамблю. 
Їхня творчість не залишила бай-
дужою муратівців. Кожен з них 
знайшов в репертуарі ансамблю 
«свою» пісню, яка сподобалась 
найбільше.

Це був такий собі невелич-
кий гастрольний тур, від якого 
отримали позитивні вражен-
ня як артисти, так і мешканці                   
с. Муратове.

Наприкінці вересня мешканці села Новоохтирка поринули в святкову атмосферу – саме тоді свій 
День народження святкувало рідне село, мала Батьківщина.

Враженнями від святкування, а також рецептом гарного настрою  й світлинами з дійства з нами 
залюбки поділилася директор Новоохтирського СБК Олена Чумак.

5 жовтня у селі Гончарівка на 
базі Сватівського районного ко-
мунального позаміського закла-
ду оздоровлення та відпочинку 
«Гончарівський» пройшли тради-
ційні XІХ сільські спортивні ігри 
серед збірних команд районів                        
«Луганщина – 2019».

У змаганнях взяли участь 12 
районів – це близько 500 спортс-
менів. По завершенню урочистого 
відкриття розпочались самі зма-
гання. Спортсмени випробовували 
свої сили у 10 видах спорту: гирьо-
вий та армспорт, шахи, шашки, мі-
ні-футбол, волейбол (жінки та чо-
ловіки), легка атлетика, настільний 
теніс, перетягування канату.

Новоайдарщину представляли 
34 спортсмена з смт. Новоайдар,  
м. Щастя, а також сіл Райгородка та 
Дмитрівка. Наша команда показала 
непогані результати в усіх видах. 
Зокрема жіноча команда з волей-
болу посіла І місце, Стішонкова 
Оксана та Геєнко Руслан зайняли 
І місце у настільному тенісу та ІІ 
місце з шахів здобула Крук Мари-
на. В загальнокомандному заліку 
команда Новоайдарського району 
посіла восьме місце.

КУ «Новоайдарський РЦ 
«Спорт для всіх».

13 жовтня з 12:00 до 22:00 
на центральній площі міста Щастя 

відбудеться фестиваль 

«З країни в Україну»
Всіх учасників заходу чекають 

оригінальні локації:
- «Смакота», де кожен відвідувач фесту матиме можли-

вість посмакувати смачні страви;
- «Електро-драйв» - тест-драйв 

сучасних засобів пересування в місті;
- «Кавова анімація»

- «Відкрита бібліотека»;
- «Фотонапрямок»;

- «Намалюйка» - спільний малюнок 
на фліпчарті від маленьких гостей фесту.
Кожен бажаючий  зможе своїми руками 

прикрасити на свій смак екосумку, 
забрати її з собою та використовувати за призначенням. 

А також до цих екосумок виготовлені 
пам’ятні брелки з логотипом фестивалю.

Організатори обіцяють: нудно не буде.
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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.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Установка. Ремонт. 066-718-79-40.

продам
ДОМ по ул. Дружбы, 153. Обра-

щаться: ул. Вити Пятёркина, 2 А. 
Наталья Васильевна.

Однокомнатную КВАРТИРУ. 
Пер. Независимости. 050-022-83-02.

Трёхкомнатную КВАРТИРУ. 
099-054-81-79.

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. 

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

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.

Бесплатно ПЕРЕГНОЙ.             
095-05-45-914.

СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,     
066-31-32-595.

УДОБРЕНИЯ сложные, КАС 
азотные, фосфорные – привоз-
им автонормы. 067-90-268-01,                  
066-30-63-606, 095-22-370-72.

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 в сёлах района 
и городе Счастье.

Телефон для справок: 099-36-88-604.

Фермерство продає курей-несучок 
кращих яйценосних порід, 

вирощених на домашніх кормах. 
Доставка безкоштовна.

Тел.: 066 039 95 20, 068 902 33 04

считать недействительным
СВІДОЦТВО про базову загальну освіту № 024145, 1995 року                   

випуску, на ім’я КРАВЧЕНКО Наталії Андріївни, вважати недійсним.
ДИПЛОМ спеціаліста серії ХА № 17379599, виданий Національною 

юридичною академією України імені Ярослава Мудрого 09.02.2002 р. на 
ім’я КОЗЛОВСЬКОЇ Світлани Володимирівни, вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ЩЕРБИНИ Станіслава                               
Сергійовича, 09.03.1990 р. н., вважати недійсним.

куплю коРоВ,  
бЫкоВ, Телок, лоШАДей.

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

Оголошення про намір передати майно в оренду
Новоайдарська районна рада оголошує про намір передати в 

оренду нерухоме майно спільної власності територіальних громад 
Новоайдарського району.

Назва об'єкта оренди, його місцезнаходження: частина не-
житлової будівлі, що розташована за адресою: смт. Новоайдар,                       
вул. Центральна, буд. 28 А, загальною площею 1,0 кв. м.

Орган управління майном та балансоутримувач: Новоайдарсь-
ка районна рада Луганської області, код ЄДРПОУ 25373156.

Умови оренди: розміщення інформаційно-платіжного терміналу, 
строк оренди – два роки. Розрахунок орендної плати здійснюється 
згідно Методики розрахунку орендної плати за майно, що є спіль-
ною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Новоайдар-
ського району Луганської області. Оплату робіт з незалежної оцінки 
вартості об'єкта оренди та рецензування звіту про оцінку вартості 
об'єкта оренди проводить орендар.

 Заяви про оренду приймаються протягом 10 робочих днів 
після публікації оголошення за адресою: 93500, смт. Новоай-
дар, вул. Незалежності, буд. 2, Новоайдарська районна рада.                            
Телефон для довідок: (06445) 92724.

Колектив працівників НВК Вовкодаївська ЗОШ - ДНЗ висловлює 
щире співчуття Голубенко Вірі Миколаївні та Голубенку                              
Володимиру Сергійовичу з приводу смерті їхньої матері та бабусі.

Районный совет ветеранов и Союз ветеранов Афганистана 
глубоко скорбят по случаю смерти ветерана Второй мировой                               
войны СЕРГИЕНКО Марии Ефремовны и выражают искренние 
соболезнования родным и близким.

С 1 октября началась подписка на 2020 год!
Газета будет выходить с программой передач!

Успейте подписаться по цене 2019 года!

Льготы остались
Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что стоимость 

годовой подписки составляет 300 гривень. К тому же, в будущем году 
сохраняются прежние льготы: при условии годовой подписки в течение 
года можно бесплатно напечатать в газете одно поздравление со сним-
ком или объявление, а это в сумме составляет около 100 гривень.

Если у вас нет времени подойти в редакцию, позвоните                           
по телефону 0991812925, и мы оформим подписку у вас на дому.

Редакция.

P. S.  Нужный номер газеты можем доставить к вам домой.    
Цена 5 грн. Телефон тот же: 0991812925.

Новоайдарська районна рада Луганської області 
ОГОЛОШУЄ ПОШУК КАНДИДАТІВ В ПРИСЯЖНІ 
Новоайдарського районного суду Луганської області 

для формування нового списку присяжних

Підстава: Подання Територіального управління Державної судової 
адміністрації в Луганській області.

Необхідна кількість присяжних - 15 осіб.
Просимо подавати відповідні заяви включно до 08 листопада 2019 

року до виконавчого апарату Новоайдарської районної ради за адресою: 
вул. Незалежності, 2, смт. Новоайдар Луганської області, 93500.

Довідкова інформація на сайті Новоайдарської районної ради: 
http://naydar-rada.gov.ua, в мережі «Фейсбук» та за телефоном: 
(06445) 9-40-50.

Вибухонебезпечні предмети!
Вибухонебезпечні нерозірвані боєприпаси – це спадок минулих та сучас-

них воєн. Причини, з яких вони не розірвалися, можуть бути різними: техніч-
ні, технологічні дефекти, неналежне використання, відмова детонатора тощо.

Небезпека полягає в тому, що нерозірвані боєприпаси можуть зайнятися 
і детонувати навіть через кілька десятиліть. Оскільки вибухи боєприпасів 
дуже небезпечні, рекомендується не торкатися, не викопувати їх, не викида-
ти, не розбирати, не підпалювати тощо. Дотримуючись цих інструкцій, ви 
гарантуєте безпеку, зменшуєте ризик для життя і здоров’я, а також ризик для 
середовища, в якому ви живите і працюєте.

Якщо ви знайшли нерозірвані боєприпаси:
Не торкайтеся до них! Не переміщуйте! Не трясіть! Не стукайте! Не ви-

кидайте! Не розбирайте! Не кидайте у вогонь! Позначте місцезнаходжен-
ня! Повідомте, куди слід! Охороняйте! Не допускайте нікого до прибуття         
відповідних служб!

Негайно зателефонуйте за номером 101, назвіть себе та повідомте, 
звідки дзвоните, поясніть, що ви знайшли, чи є поруч населений пункт 
та громадяни, яким загрожує небезпека.

Є. ТУРКІН, начальник Новоайдарського районного відділу 
ГУ ДСНС України у Луганській області, підполковник служби ЦЗ.

Для того, щоб уникнути отруєння дикорослими грибами, 
виконуйте наступні рекомендації!

Якщо ви відмовились від споживання дикорослих грибів, як від продукту 
взагалі, і споживаєте штучно вирощені печериці, гливи, що купуєте в мага-
зинах, то отруєння такими грибами вам і вашій сім’ї не загрожує. Якщо ви 
не можете відмовитись від цього продукту, то набагато безпечніше купувати 
гриби на стаціонарних ринках, де вони проходять відповідний контроль.

Якщо ви все ж таки відправились до лісу на «тихе полювання»,                        
необхідно знати наступне: 

Ніколи не збирайте грибів, яких не знаєте! Якщо гриб викликає хоч най-
менший сумнів, краще його позбутися. Намагайтесь шукати і збирати губ-
часті гриби «білі», «бабки», «моховики» тощо (в наших широтах серед них 
найменша кількість отруйних). Якщо ви зібрали гриби і принесли їх додому, 
ретельно перевірте кожен гриб перед тим, як починати готувати страву або 
робити заготовки! Перед приготуванням страв з грибів їх необхідно ретель-
но промити, а перед сушінням - обтерти вологою тканиною. Не вживайте си-
рих грибів! Перед приготуванням будь-якої страви гриби необхідно відвари-
ти у підсоленій воді протягом 10-15 хвилин. Готові страви з грибів необхідно 
зберігати на холоді, бажано не більше 24 годин в емальованому посуді. Не 
давайте грибів малолітнім дітям! Ніколи не застосовуйте «домашні» методи 
визначення отруйності грибів з використанням цибулини або срібних ложок, 
оскільки вони, окрім помилок, нічого не дають!

Якщо отруєння все ж таки виникло або ви його підозрюєте:
- треба якнайшвидше промити шлунок - випити підсоленої води та виклика-

ти у потерпілого штучну блювоту;
- незважаючи на тимчасове полегшення стану потерпілого, слід терміново 

викликати лікаря для надання кваліфікованої медичної допомоги, або негай-
но звернутися до найближчої лікувальної установи.

Слід зауважити, що госпіталізувати необхідно всіх членів сім’ї чи всіх 
осіб, що вживали разом з потерпілим гриби, навіть у незначних кількостях.

Новоайдарський районний відділ 
Головного управління ДСНС України у Луганській області.
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Відзначати свято почали ще в 910 році. 
Традиції святкування прийшли до нас ще з 
Візантійської імперії, на території якої зна-
ходяться сучасні Туреччина і Греція. Згід-
но з легендою, саме в цей день Діва Марія 
з'явилася візантійцям, які перебували в 
обложеному сарацинами Константино-
полі. Явище Богородиці не дало втратити 
надію осадженим і дало сили перемогти                    
і врятувати своє місто від війни.

На знак подяки про цей день по всій Ві-
зантійській імперії почали почитати Бого-
родицю, яка нібито накрила своєю покро-
вою (хусткою) тодішній Константинополь 
(сучасний Стамбул).

В якості святої покровительки Діву 
Марію вибрали українські козаки, а піс-
ля них - українські військові. 14 жовтня 
обрали як своє свято бійці Української 
повстанської армії, а з 2014 року –                                                           
і представники Збройних сил України.

Традиції православного свята
Згідно з традицією, 14 жовтня варто 

звертатися з молитвами до Божої Матері, 
дякувати їй і просити про заступництво 
для себе і близьких.

Традиційно, ікона Діви Марії приваблює 
не тільки військових, а й жінок. Православ-
ні християнки просять про міцне здоров'я, 
допомогу у сімейних справах, підтримці і 
захисті. Жінки моляться за щастя в любові 
і сімейному житті.

Згідно з традиціями, Богороди-
ця оберігає людину своїм покровом, 
якщо вона звертається за допомогою,                                               
і надає інші блага.

Вчення Церкви свідчить, що 14 жовтня 
потрібно пекти млинці і обносити ними 
всі кути власного будинку. Є повір'я, що 
таким чином можна задобрити домови-
ка. Після цього, ввечері можна збирати 
гостей, веселитися, пити, їсти, і ні в чому                        
себе не обмежувати.

14 жовтня варто зайнятися особистим 
життям незаміжнім жінкам. На Покро-
ву незаміжні повинні піти до церкви до 
святкової служби, поставити свічку перед 
іконою Діви Марії, попросити її заміжжя і 
молитися за щасливе сімейне життя.

Потрібно  сходити в храм і сімейним па-
рам. Чоловік і дружина можуть разом по-
молитися біля ікони Божої Матері і попро-
сити її про взаєморозуміння і мирне життя.

У числі інших традицій варто назвати 
обдаровування бідних і сиріт. Нужденним 
прийнято давати їжу або дрібні гроші.

Заборони на Свято Покрови 

Народні повір'я свідчать, що на Покрову 
не можна робити багато речей. Зокрема, ка-
тегорично забороняється робити серйозну 
роботу по господарству і дому. Не можна 
будувати, копати, шити, прасувати, в'язати, 
прати і прибирати.

Категорично забороняється лаяти-
ся матом, сваритися з іншими людь-
ми, пити спиртне або засиджуватися                                        

за цим на кухні.
На День Покрови не рекомендують за-

ймати або повертати гроші, відмовляти 
сватам або іншим родичам і відказувати у 
пропозиціях руки і серця.

Відзначимо, що саме це свято є першим в 
осінньому сезоні і переносить усіх на новий 
етап. За традицією, з 14 жовтня починається 
сезон дівочих і чоловічих посиденьок.

Прикмети на Покрову
По погоді на 14 жовтня селяни тра-

диційно прогнозували обстановку на                
майбутню зиму.

З давніх часів до нас дійшли такі при-
кмети, як: «На Покров земля снігом покри-
вається, морозом одягається», «На Покров 
до обіду осінь, а після обіду зима-зима». 
Особливо боялися в старовинні часи ви-
паду першого снігу на свято, що віщувало 
довгу і сувору зиму.

Також саме з середини жовтня в селі 
починали готуватися до зими, утеплюва-
ти і конопатити хати і збирати запаси на 
холодну пору року. Крім того, на Покрову 
остаточно припиняли всі польові роботи          
аж до весни.

Традиційно на Покрову просили про 
заміжжя, використовуючи спеціальні за-
мовляння: «Покров-батюшка, крій зем-
лю сніжком, а мене женишком! Бел сніг 
землю покриває, не мене, молоду, заміж 
споряджає». Також було прийнято гово-
рити: «Ти, Покров-Богородиця, покрій 
мене, дівчину, пеленою своєю – йти на 
чужу сторону! Введенье Мати-Богороди-
ця, введи мене на чужу сторонушку! Стрі-
тення Мати-Богородиця, зустрінь мене                                                 
на чужій сторонушке!».

14 жовтня також уважно стежили за 
домашніми тваринами. Окрему увагу 
звертали на змій, які, згідно з повір'ям, 
останній день знаходилися на поверхні,                       
після чого йшли в сплячку. 

Прикмети:
- Яка погода на Покрову, такою вся         

зима буде.
- Якщо не утеплити будинок до Покрови – 

всю зиму будеш мерзнути.
- Багато млинців на Покрову –                             

вдома всю зиму буде тепло.
- Якщо на Покрову перетопити піч                        

яблунею, то всю зиму в будинку                                                                      
буде тепло.
- Покрова прийшла – посиденьки привела.
- На Покрову останній збір плодів.
- Якщо дітей на Покров облити водою    

через сито, вони менше будуть хворіти.
- Весело Покров проведеш – гарного       

нареченого знайдеш.
- Сніг в весілля на Покрову –                                     

щастя молодим.
- Багато снігу на Покрову – буде                        

багато весіль в наступному році.
- Якщо хлопець на Покров за дівчиною  

доглядає, він стане її нареченим.
znaj.ua

Покрова Пресвятої Богородиці, або Третя Пречиста – одне з головних свят       
православного календаря.

 Пресвята Богородиця традиційно є покровителькою українського козацт-
ва та армії. Дата свята визначається 14 жовтня за новим стилем і сьогодні                                       
є державним святом.

Поздравляем с юбилеем замечательного 
человека, прекрасного доктора 
БЕЛОКОНОВУ Оксану Ильиничну!

Лечишь маленьких ты деток, ждёшь 
всегда их на приём, пожалеешь, приго-
лубишь, нежность в сердце есть твоём! 
Молодой поможешь маме и совет ей 
сможешь дать. Благодарных пациентов 
столько, что не сосчитать. В день рожде-
нья твой желаем отпустить проблемы все. 
Сможешь это, точно знаем, будь всегда 

во всей красе. Детишек спасаешь от вся-
ких болезней, профессии нет благородней, 

полезней. Тебе, педиатр, и честь, и хвала!                                                                       
Желаем, судьба чтоб к успеху вела!

С уважением, 
коллектив детского отделения.

Дорогу донечку, дружину, маму, сестру 
БІЛОКОНОВУ Оксану Іллівну 

вітаємо з ювілейним Днем народження!

Хай квітує доля у роках прекрасних і 
приносить радість, ніжність і тепло! Хай 
у кожній днині світить сонце ясне і дарує 
тільки мудрість і добро! Хай пахучим 
цвітом стелиться дорога, хай відходять в 
далеч горе і біда, хай же будуть щастя і 
міцне здоров’я, радість і повага на многії 
літа!

Мама, чоловік, 
сини Ілля і Женя, сестра Таня.

Поздравляем с 30-летием Михаила Сергеевича ШОПИНА!

Тридцать лет — самый сок, прекрасней даты нет! Ещё так мно-
го впереди, и опыт есть с собой, и сердце честное в груди, идей и 
планов — рой! Так пусть сбывается всё то, к чему стремишься ты! 
Пусть исполняются легко все планы и мечты!

Тёща, тесть, Максим.

НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ!
8 октября отметил свой юбилей со Дня 

рождения талантливый разносторонний чело-
век, житель поселка Новоайдар Сергей Анто-
нов.   Обладая превосходным чувством юмора, 
он легко и просто заряжает всех вокруг своим                       
отличным настроением.  

Поздравляем нашего любимого, доро-
гого, сильного, надежного мужа, чудес-
ного, доброго, самого лучшего папочку                                                                                        
Сергея АНТОНОВА с 30-летием!

Родной, мы тебя сильно любим и желаем всегда 
быть в хорошем настроении, идти в направлении 
удачи и успеха, покорять любые вершины и цели, 
делать каждый день для себя и семьи настоящим 
праздником. Здоровья тебе, внутренней силы,                                                                                       
бодрости, оптимизма, духовного и финансового богатства.

Пускай судьба будет благосклонна к тебе и позволит пройти самым легким 
путем к намеченным целям. Желаем всегда верить в себя и нашу семью, ко-
торая всегда будет твоей опорой и поддержкой! Мы крепко любим тебя и гор-
димся тобой! Оставайся всегда таким же замечательным, самым любимым                                                                   
и самым лучшим для нас!

Жена Александра и сыночек Богдан.
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