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День пам’яті
героїв Крут
Шановні жителі
Новоайдарщини!
29 січня ми вшановуємо хвилиною мовчання та молитвою пам’ять героїв-студентів, що стали на захист молодої української республіки під
Крутами. Вражає саможертовність молоді, яка
віддала своє життя за рідну Україну.
Цього дня в 1918 році понад триста курсантів
військової школи, студентів та гімназистів вступили
у нерівний бій з ворогом, ставши на захист Вітчизни.
Вони загинули і власною кров’ю вписали героїчну

сторінку в історію визвольної боротьби нашого народу. Для нинішнього покоління, яке живе в омріяній
сторіччями незалежній Україні, події того січневого дня
мають стати не лише даниною пам’яті, а й важливим
історичним уроком. Не можна забути той великий та
безсмертний подвиг юнаків, які захищали українську
державність, поклавши на її вівтар найцінніше – власні
життя. Тож схилімо голови у глибокій пошані перед їх світлою пам’яттю. Вони назавжди залишаться
взірцем палкої любові до України.
Вічная слава Героям Крут!
В. о. голови районної
держадміністрації
тетяна нОВИКОВА.

Голова районної
ради
ВІКТОР МАКОГОН.

Їх офіційно вручили заступник представника Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні
Ноєль Калхун та голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної
адміністрації Сергій Гайдай.
Зокрема, мобільні кейси отримали
представники управлінь соціального
захисту населення Біловодського,
Старобільського, Новоайдарського,
Міловського, Марківського районів та
міст Лисичанськ і Сєвєродонецьк.
Очільник області Сергій Гайдай
подякував міжнародним партнерам
за постійну підтримку та зауважив,
що очікує на подальшу співпрацю
з УВКБ ООН задля розширення
соціальної допомоги для внутрішньо
переміщених осіб та інших вразливих
верств населення.
У свою чергу, Ноєль Калхун висловила готовність підтримати будь-які
ініціативи з боку обласної влади та зауважила: «Я розумію, як це важко людям, що проживають у віддалених куточках області або на лінії зіткнення,
добиратися до управління соціального
захисту та по декілька годин знаходитися в чергах. Насамперед,
пенсіонерам, особам з інвалідністю,
громадянам, які перетинають КПВВ.
Упевнена, що ці кейси допоможуть їм надати своєчасну та якісну
допомогу», – наголосила вона.
Під час заходу вона ознайомила
присутніх з мобільними кейсами. У ко-

жен комплект входить принтер, картридж, ноутбук, мобільний Інтернет,
кардрідер, сканер, концентратор
та веб-камера.
Також Ноєль Калхун повідомила,
що Інтернет буде наданий безкоштовно на три місяці.
Зі свого боку представники управ-

лінь соціального захисту населення області подякували за допомогу та зазначили, що завдяки цим
технічним
приладам
соціальне
обслуговування
населення,
яке
проживає у віддалених місцях, буде
більш оперативним.
loga.gov.ua

28 січня 2020 року в Новоайдарському районному краєзнавчому
музеї
відкрили
виставку
«Українське військо: 1917-1921», яка

підготовлена Українським інститутом
національної пам’яті. Під час
відкриття зібралося чимало жителів
та гостей Новоайдарщини.

Виставка «Українське військо:
1917–1921» розповідає про початки Українського війська та
його
організацію,
легендарних
командирів, роди військ, однострої
та відзнаки, зброю, найвизначніші
військові формації та бойові операції
1917-1921 років, вшанування пам’яті
і відновлення мілітарних традицій
нині. Так, сто років тому значення власного війська для України
було надзвичайно важливим, адже
молодій державі з перших і до
останніх днів існування доводилось боротися з агресією сусідів. У
вирі боротьби формувалося військо
Української революції 1917–1921 рр.
Воно увібрало в себе національні
традиції минулих епох, але при цьому
постійно змінювалося, пристосовуючись до викликів сучасності.
ndar.loga.gov.ua
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Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої
прокуратури упродовж 2019 року у межах наданих повноважень вживались організаційні та практичні заходи
щодо підвищення ефективності прокурорсько-слідчої
діяльності, у тому числі поза межами кримінального судочинства, реального усунення порушень закону, поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення
винних осіб до встановленої законом відповідальності,
забезпечення відшкодування завданої шкоди.
З метою оперативного реагування на стан злочинності та узгодження спільних дій правоохоронних органів
району за ініціативою відділу прокуратури у 2019 році
проведено 2 координаційні наради та 17 спільних нарад.
Вжиті спільні організаційно-практичні заходи певною мірою сприяли стабілізації криміногенної ситуації
на піднаглядній території.
Протягом січня – грудня 2019 року майже на
21 % зменшилась кількість облікованих злочинів, у порівнянні з кількістю за аналогічний період 2018 року
(з 525 до 418).
На 20,3 % зменшилась кількість особливо тяжких злочинів, на 30,2 % тяжких, майже на 38 % злочинів середньої тяжкості. Водночас на 71,4 % збільшилося кількість
злочинів невеликої тяжкості.
Структура кримінальних правопорушень у порівнянні з даними аналогічного періоду 2018 року змінилась
наступним чином.
У 2018 році у структурі кримінальних правопорушень
частка злочинів проти власності становила 23,3 (197),
то у 2019 році вона складає лише 18,5 % (119).
Збільшилася кількість злочинів проти, життя та здоров’я (з 37 у 2018 до 63 у 2019, або на 70,3 %), злочинів
проти виборчих, трудових та інших особистих прав та
свобод людини та громадянина (з 12 у 2018 до 15 у 2019
або на 25 %), злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення
призову та мобілізації (з 0 у 2018 до 2 у 2019), злочинів
проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів (з 6 у 2018 до 13 у 2019, або у 2,2
рази), злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
(з 12 у 2018 до 16 у 2019, або на 33,3 %).
За вказаний період 2019 року не зареєстровано жодного злочину проти основ національної безпеки (в 2018
році - 4), розбоїв (2018 - 1), злочинів проти безпеки
виробництва (2018 - 2).
Зменшилась кількість злочинів проти власності (з 197
у 2018 до 119 у 2019 або на 39,6 %), злочинів проти довкілля (з 8 у 2018 до 6 у 2019 або на 25 %), злочинів
проти громадської безпеки (з 104 у 2018 до 88 у 2019 або
на 15,4 %), злочинів проти безпеки виробництва (з 2 у
2018 до 0 у 2019), злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
та інші злочини проти здоров’я населення (з 42 у 2018
до 32 у 2019, або на 23,8 %), злочинів проти правосуддя
(з 4 у 2018 до 2 у 2019, або на 50 %).
При зменшенні злочинів проти власності, залишається великою кількість вчинених грабежів - 5, як і у
минулому році. При зменшенні активності бойових
дій на території області та обстрілів з боку незаконних
збройних формувань, зменшилась кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень за фактами незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами
або вибуховими речовинами.
Зокрема, обліковано 26 кримінальних правопорушень за фактами незаконного зберігання зброї
та бойових припасів проти 32 у 2018 році.
В умовах проведення в регіоні операції об’єднаних
сил, Новоайдарським відділом місцевої прокуратури
у взаємодії з іншими правоохоронними органами, з метою створення належних гарантій дотримання прав
людини, вживалися системні заходи, спрямовані на
ефективне виконання покладених завдань.
Потягом вказаного періоду 2019 року слідчими
СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області проводилося досудове слідство у 1794 кримінальних провадженнях. З вказаної кількості закінчено 555
проваджень, з яких спрямовано до суду з обвинувальним актом 131, в т. ч. з угодою про примирення - 1,
визнання винуватості - 7, закрито - 415.
До суду спрямовано 1 обвинувальний акт за вчинення
корупційного злочину (пропозиція неправомірної вигоди
службовій особі ч. 1 ст. 369 КК України).
У 2019 році за погодженням із процесуальними керівниками Новоайдарського відділу місцевої прокуратури

2020 р.

до суду направлено 48 клопотань про обрання підозрюваним запобіжних заходів, з яких 14 - домашній арешт,
23 - особисте зобов’язання, 7 - тримання під вартою,
4 – застава.
Залишок незакінчених кримінальних проваджень –
1129, в т. ч. з повідомленням особам про підозру - 1.
Вживалися заходи щодо відшкодування збитків,
завданих кримінальними правопорушеннями.
Так, у кримінальних провадженнях, закінчених протягом 2019 року, встановлено збитків на суму 224 тис. грн.,
з яких відшкодовано під час досудового розслідування –
64 грн., заявлено позовів на 160 тис. грн.
Забезпечено підтримання обвинувачення в суді
та прийняття законних рішень у 97 кримінальних
провадженнях.
Забезпечено участь прокурорів Новоайдарського відділу місцевої прокуратури у розгляді судом 12
справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за результатами розгляду яких 12 осіб
притягнуто до відповідальності.
У порядку ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» направлено 5 подань, за результатами розгляду яких 5 осіб притягнуто до дисциплінарної
відповідальності.
При здійсненні нагляду за додержанням прав і свобод
дітей першочергова увага приділяється законності та обґрунтованості рішень стосовно підлітків, які потрапили
у конфлікт із законом.
Упродовж 2019 року СВ Новоайдарського ВП ГУНП
в Луганській області за результатами досудового розслідування до Новоайдарського районного суду Луганської
області спрямовано 3 обвинувальні акти стосовно 2 неповнолітніх, та 1 клопотання про застосування примусових
заходів виховного характеру стосовно 3 малолітніх осіб.
На захист прав і свобод дітей приймалися заходи представницького характеру. За 2019 рік заявлено 4 позови
на загальну суму 147 тис. грн. та задоволено 3 позови
у сфері охорони дитинства на загальну суму 62 тис. грн.
Через прорахунки у здійсненні профілактичної роботи протягом 2019 року 4 засудженими, що перебували на
обліку в Новоайдарському РС філії Державної установи
«Центр пробації», вчинені кримінальні правопорушення.
Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури впродовж 2019 року при здійсненні
нагляду за додержанням законів ВП Новоайдарського
ГУНП в Луганській області при проведенні досудового
розслідування скасовано 36 постанов про закриття кримінальних проваджень та надано 664 письмові вказівки
по кримінальних провадженнях.
Виявлено та внесено до Єдиного реєстру досудових
розслідувань відомості про 9 вчинених кримінальних
правопорушень, що раніше не обліковані.
При здійсненні нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності перевірено 147 оперативно-розшукових справ, надано 115 письмових вказівок,
скасовано 1 незаконну постанову.
Організовано роботу з питань розгляду звернень громадян та проведення їх особистого прийому. Протягом
2019 року до Новоайдарського відділу Сєвєродонецької
місцевої прокуратури надійшло 70 звернень громадян,
на особистому прийомі прийнято 16 звернень.
Вирішено у 2019 році 41 звернення громадян, направлено за належністю до інших відомств для вирішення
у поточному році 22 звернення.
Порушень закону під час вирішення та розгляду
звернень не допущено.
Упродовж 2019 року прокуратурою активно вживались
заходи представницького характеру, направлені на захист
інтересів держави.
Судом відкрито провадження у 5 справах за позовами прокурора на захист інтересів держави на суму
понад 6,5 млн. грн., а також у апеляційній інстанції
перебуває 1 позов на 4,6 млн. грн.
Вжито заходів, спрямованих на усунення порушень земельного законодавства. За результатами представницької діяльності у земельній сфері, у державну власність повернуто 6 га земель
сільськогосподарського призначення.
За вказаний період 2019 року реально виконано рішень за позовами прокурора на суму 6,5 млн. грн., в
тому числі щодо інтересів держави у сфері охорони
дитинства на суму 50 тис. грн.
Інформація надсилається відповідно до вимог п. 3 ст. 6
Закону України «Про прокуратуру».
О. ОНУФРІЄНКО, перший заступник
керівника Сєвєродонецької місцевої прокуратури.

Відповідно до Закону України «Про автомобільний
транспорт» обов'язок по перевезенню пільгових
категорій громадян, зокрема між областями, покладено на перевізника. Відмову від продажу квитків
пільговим категоріям як перевізниками, так і
автостанціями в областях заборонено. Документом, що надає право на пільговий проїзд, є відповідне
посвідчення встановленого зразка.
Рішенням Новоайдарської районної ради № 10/19
від 16 березня 2017 року затверджена районна Програма надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян
на 2017-2021 роки.
В рамках реалізації даної Програми між управлінням
соціального захисту населення Новоайдарської районної
державної адміністрації (далі-Управління) та Акціонерним товариством «Українська залізниця» регіональна
філія «Донецька залізниця» було укладено договір № 11
від 02.01.2019 року «На надання та фінансування послуг
по пільговому перевезенню окремих категорій громадян
залізничним користуванням у приміському сполученні» та договір № 14 від 02.01.2019 року «Про відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг населенню
по пільговому перевезенню залізничним транспортом
загального користування у міжміському сполученні».
Відшкодування витрат за пільговий проїзд в залізничному транспорті згідно Програми здійснюється:
- у приміському сполученні: 100 % для пенсіонерів за віком, ветеранів війни, ветеранів праці,
учасників бойових дій, дітей з багатодітних сімей
та осіб з інвалідністю;
- у міжміському сполученні: ветеранам війни, які є особами з інвалідністю 3 групи та учасникам бойових дій –
50 %, ветеранам війни, які є особами з інвалідністю 1 та 2
групи 100 %, дітям з багатодітних сімей – 100 %; особам з
інвалідністю загального захворювання – 50 %.
Протягом 2019 року Управлінням відшкодовано:
- за приміські перевезення (договір № 11) – 4,1
тис. грн.(295 осіб, з них учасник бойових дій – 1,
особи з інвалідністю загального захворювання – 42,
пенсіонери – 251, багатодітна сім’я – 1);
- за міжміські перевезення (договір № 14) – 36,4
тис. грн. (144 особи, з них: особи з інвалідністю загального захворювання – 65, ветерани війни – 18,
учасники бойових дій - 61).
Загальна сума відшкодування всього складає 40,5 тис.
грн.(439 осіб, з них особи з інвалідністю загального захворювання – 107, пенсіонери – 251, багатодітні сім’ї –
1, ветерани війни – 18, учасники бойових дій - 62 ).
Відшкодування витрат перевізникам здійснюється лише по тих особах пільгової категорії, які
перебувають на обліку у відповідних базах даних
по Новоайдарському району.
На даний час заборгованість згідно отриманих реєстрів по компенсаційним виплатам за пільгові перевезення відсутня, тобто вказані витрати профінансовані в повному обсязі. На 2020 рік передбачено
відшкодування за пільговий проїзд на залізничному
транспорті в сумі 51,7 тис. грн.
Відповідно до Програми на 2020 р. передбачено відшкодування витрат за пільговий проїзд
на автомобільному транспорті в сумі 11,0 тис. грн.
Відшкодування витрат за пільговий проїзд в автомобільному транспорті провадиться у розмірі
100 %: ветеранам війни, дітям з багатодітних сімей
та учасникам бойових дій.
Протягом 2019 року автомобільні перевізники не
зверталися до Управління щодо укладення договірних
зобов’язань для здійснення компенсаційних виплат за
пільгове перевезення деяких категорій громадян району.
В 2020 році планується укласти договори на компенсацію витрат за перевезення з
ПП «Автолайн компані» згідно маршрутів:
- Сєвєродонецьк – Старобільськ;
- Сєвєродонецьк – Співаківка,
та ВАТ «Сєвєродонецьке АТП 10920» згідно
маршрутів:
- Рубіжне – Кам’янка;
- Старобільськ – Сєвєродонецьк, та в разі звернень
інших автоперевізників дане питання буде розглянуте
в рамках законодавчих актів.
О. СЕЛІНА, начальник
управління соціального захисту населення.
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но Указу Президента присвоєно Почесне звання
«Мати-героїня», як жінці, яка народила та виховала до 8-річного віку
п’ятьох дітей, створивши належні умови для їхнього
інтелектуального,
фізичного та духовного
розвитку.
Її твердження ґрунтуються не просто на словах,
а на власному досвіді материнства. – Для мене материнство – це справжнє
щастя, – каже Ніна Іванівна.
– Діти – це наше майбутнє.
Що може бути прекраснішим на світі, аніж знати,
що вдома на тебе чекають
рідні, які тебе люблять і
яким ти потрібна. Батькам
слід пам’ятати, що вихованці є їхнім дзеркальним
відображенням, котрих ті
наслідують. Тому своїми
вчинками та поведінкою дітям потрібно подавати гарний приклад, аби у майбутньому чужі люди дякували
за їхнє виховання.
Тож, яка вона, велика
родина Решетняк? Її берегиня, героїня нашої розповіді, про
сім’ю свою готова говорити годинами.
«Я сама народилася та виросла в багатодітній родині. Нас четверо, і ми звикли все робити разом, аби допомогти
батькам. Матуся наша, Марія Василівна
Половинко, дай їй Бог здоров’я ще на
довгі-довгі роки, невтомно повторювала,
що немає людей ближчих на світі, ніж
рідні. Так воно і є. У мене перед очима
був приклад великої люблячої родини, і
я завжди знала, що хочу багато діточок.
І моя мрія справдилася!».
Вперше Ніна стала мамою в 1986
році, народивши чарівну донечку Іринку. Через рік – знову щаслива новина:

радісно «зааґукала» маленька Віточка.
Материнство дійсно було радістю для
молодої жінки, її родини. «Мені допомагала рідня і словом, і ділом. Дуже багато
уваги приділяла бабуся, дуже часто вона
готувала для нас щось смачненьке», згадує ті часи Н. І. Решетняк.
Коли дівчатка підросли, у них з’явився братик – Влад. Вони з величезним задоволенням допомагали матусі. Як вона
в свій час допомагала своїй. До речі, тут
Ніна Іванівна теж пішла стопами мами,
продовживши родинну династію, й стала
дояркою в КСП ім. Дзержинського.
А ще через деякий час вже й Влад
мав змогу долучитися й зробити свій
внесок у виховання молодших сестрички Катрусі та братика Іллі. Ніна
Іванівна – чудова мама, яка створила для своїх дітей сімейний затишок,
огорнула любов’ю та турботою.
Троє діточок вже вилетіли з батьківського гніздечка. Ірина та Влад мешкають далеко від дому. Віта залишилася
в рідному селі й працює на благо своєї
малої Батьківщини. Дівчата вже подарували неньці онуків: й Ірина, й Віта
мають по двоє чудових діточок. Онуків
бабуся просто обожнює, й вони відповідають їй взаємністю. «А ще називають
мене «Ніна», не кажуть «бабуся», - розповідає жінка. – Доньки трохи сваряться, так, ніби, не прийнято. Та я кажу: все
нормально. Мені приємно, що вони мені
довіряють, діляться своїми переживаннями й радощами. А називають бабусею,
чи ні – не так те й важливо. Головне –
любов та гарні стосунки».
Катруся та Ілюша ще навчаються в
школі, мають успіхи в навчанні, є активними учасниками художньої самодіяльності при школі, гарно співають та
танцюють. З шкільних предметів Іллі
найкраще вдається математика, а Катерина в захваті від літератури. Мама тримає тісний зв'язок зі школою і завжди готова відгукнутися на будь-які прохання.
На питання: в кого такі артистичні
діти, Ніна Іванівна з посмішкою відповідає: я сама дуже люблю співати, і
мама також. Коли ми збираємось разом,
завжди співаємо наші улюблені пісні.
Безсумнівно, родина – дуже талановита. Окрім співів та танців мають хист
й до рукоділля. Знов таки, передався
він від мами та бабусі Марії Василівни,
яка є неперевершеною майстринею й
вишивання, й в’язання. Від неї в’язан-

ню навчилася героїня нашої розповіді,
а тепер на уроки рукоділля (особливо вишивання) до любої бабусі часто
забігає онучка Катя.
У сім’ї Решетняк добре знають, що
таке чистота і порядок у домі. Поки мама
на роботі, Катя з Ілюшею встигають
справитись зі шкільними домашніми
завданнями, поприбирати в помешканні і приготувати щось легеньке перекусити. – Звичайно, кожного дня справ
багато, – посміхається жінка. – Але ми
якось намагаємось все розподілити,
щоб і справа зроблена, і для власних
захоплень час залишився…
Найкраща сімейна традиція, якої дотримуються Решетняки, це збиратися разом. «Так, коли ми всі разом збираємось,
одного столу недостатньо, треба кілька
разом ставити, - говорить Ніна Іванівна.
– Це ж нас не один десяток! Наші найулюбленіші свята це Новий рік, Дні народження. Тоді й намагаємося з’їхатися,
зійтися всі. А ще влітку. Це просто прекрасно. Маємо й фірмову родинну страву. Для таких святкових урочистих подій
я засмажую гуся. Моєму фірмовому рецепту вже навчилася донька Віта. Я дуже
люблю такі миті, коли ми всі разом. Це
ще більше підсилює відчуття родинного
плеча, затишку, взаємопорозуміння».
Односельці і сусіди відгукуються
про Ніну Іванівну як про доброзичливу і уважну, справедливу і розсудливу людину, яка завжди готова прийти
на допомогу. Розпочату справу ніколи
не кине на півдороги, обов’язково доведе її до кінця. Вона товариська, відкрита і щедра душею, уважна дочка,
любляча мати та бабуся. Користується
повагою серед колег по роботі, друзів. Ось такою бачать героїню нашої
розповіді в рідних Михайлюках.
Саме такою, чуйною берегинею родинного вогнища, щирою та
працелюбною, побачили її ми.
Жінка мріє про щасливе майбутнє
своїх дітей, онуків. – Пишаюся тим, що
мої діти зрозуміли дуже важливу річ –
цінність родини в житті, ділиться Ніна
Іванівна. - Вони щиро люблять одне
одного. І я впевнена, що вони ніколи не
підведуть. Мої діти, моя родина – найголовніший, найбільший скарб в моєму
житті. І ніякого іншого мені не треба.
Вони – моє щастя».

Декілька років діє в Царівській сільській бібліотеці клуб людей похилого віку «Берегиня». Метою роботи клубу є відродження та збереження народних традицій
та культурного багатства своєї малої батьківщини.
На наші «вечорниці», до сільської
Для цього ми проводимо багато цікавих тематичних заходів, «родзинкою» бібліотеки завітала Бахмутівський сільяких є саме унікальний місцевий мате- ський голова Т. Щурова, яка побажала
ріал, на який ми спираємось, організо- всього найкращого в Новому році: здовуючи та проводячи найрізноманітніші ров’я, добробуту та затишку в оселях.
Підтримуючи гарні традиції, побажазаходи.
Члени клубу – це мешканці села ла й надалі зберігати та примножувати
Царівки, читачі бібліотеки: Тетяна Тю- культурну спадщину предків.
Ніхто не буде сперечатися, що в кожтюнник, Ніна Говорунова, Ольга Подопригоро, Микола Левченко, Галина ному селі – свої традиції і звичаї. Т. ТюТютюнник, жителька села Деменкове тюнник цікаво розповіла присутнім істоТетяна Тютюнник. Вони не тільки ак- рії із свого життя, пов’язані зі святками.
тивні, обізнані люди, а ще й є знавця- Дійсно, заслухаєшся. Дізналися багато
ми цікавих традицій та звичаїв рідного нового. Й поміркувати є над чим, і посела. Завжди готові поділитися своїми сміятися. Яскраво розповідали гуморески Н. Говорунова та Т. Тютюнник. Жібезцінними знаннями.
На зимові «святки» був проведений ночки дійсно мають талант і артистизм.
захід «Українські вечорниці». Чому саме Їхні виступи всім припали до душі.
Ну, а яке ж свято без пісні? Разом з дивечорниці? Бо це була одна з найрозповсюдженіших форм дозвілля наших ректором СБК Оленою Мазко заспівали
предків, найколоритнішою розвагою пісні «Перелаз», «А я чорнява, гарна кумолоді. Раніше на вечорниці приходили черява», «Рідня» та інші. Ці пісні відомі
або заради забави, або задля виконання нам давно. Ми дуже їх любимо, завжди
певної господарської роботи, частіше ж співаємо. Без гарної пісні життя не буде
поєднували працю та відпочинок. Саме мати своїх неперевершених кольорів.
Підтвердженням тому є існування
через це різних регіонах України мали
кількох вокальних колективів і в Царіввони різні назви і форми.

ці, і в Бахмутівці, які завжди беруть активну участь і в наших заходах, і в концертах, що проходять в Бахмутівському
сільському Будинку культури. Приємно,
що серед улюблених пісні, яких співали ще наші бабусі та прабабусі. Ми
доводимо, що бережемо та цінуємо ті
культурні надбання, які передаються
з покоління в покоління.
Я хочу сказати, що царівці вміють і

працювати старанно, сумлінно, і відпочивати змістовно теж вміють. Вміють
радіти кожній миті життя і цінувати кожен день прийдешній, відмітаючи геть
подалі від себе проблеми і негаразди.
Цей захід став черговим підтвердженням. Тож з нетерпінням чекаємо на нові
зустрічі! Впевнена, вони будуть не менш
цікаві, колоритні та захоплюючі.
С. АНТОНЧУК, бібліотекар.

«Якщо б мені сказали: ти можеш почати своє життя з початку, змінити його кардинально, прожити по-іншому, я б, не вагаючись ні
хвильки, обрала цей свій шлях. Я люблю своє життя таким, яким воно
є. Повністю. І з радощами, і з проблемами», - говорить Н. І. Решетняк,
жителька села Михайлюки, багатодітна мати.

Так, народити малюка може кожна фізично здорова жінка, а ось виховати його
гідною, добропорядною людиною – велика і відповідальна справа, яка до снаги
лише справжнім матерям. А коли в родині не одна дитина, а, скажімо, п’ять чи
більше – зробити це здається просто неймовірним. Однак сотні тисяч українок,
зокрема і багато жінок у нашому районі, своїм прикладом доводять, що здатні
бути турботливими, люблячими, наймилішими серцю ненями й для такої чималої ватаги. Вони гордо і сумлінно несуть
звання «Мати-героїня» Ось і наша співрозмовниця вважає, що головне покликання жінки на Землі – бути матір’ю.
Зовсім нещодавно Ніні Іванівні згід-

М. ТИХОНОВА.
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Недавно состав волейбольного клуба «Химик» (г. Южный), играющего в СуперЛиге, пополнила наша землячка, уроженка Новоайдара, известная украинская нападающая, участница
двух чемпионатов Европы (2011, 2017) Анна Кириченко (в девичестве – Лисеенкова).
«Химика». Хочу помочь команде в Лиге чемпионов, выиграть
Кубок Украины и стать чемпионом Украины в составе южненской команды, тем более что это
может произойти в десятый раз
в истории южненской команды.
- Как команда Вас приняла?
- Приняли в команде хорошо
(улыбается). Некоторых девчонок
я знаю, некоторых – нет, налаживаем связи, проблем в этом нет.
- Первые впечатления от
игр за «Химик». Вы уже успели
проявить себя, набрав в матче
с «Орбитой» 23 очка…
- Всегда приятно вернуться
в родной чемпионат, показать
свой уровень. Впечатления только положительные. Повторюсь:
очень рада вернуться в Украину.
Анна известна по выступлению ли Анне успешно проявить себя
- Какие ожидания от ближайза «Северодончанку», в составе ко- в составе южненской команды.
шего матча Лиги чемпионов?
После этого новичок ВК «Хиторой играла в течение 10-ти лет. С
- Польский «ЛКС» – непро2009-го по 2017-й годы регулярно мик» Анна Кириченко дала крат- стая команда, поэтому будет очень
вызывалась в национальную сбор- кое интервью клубной пресс- сложно добиться победы. Но мы
ную Украины, являясь одной из службе накануне матча 4-го тура настроены позитивно, настроены
сильнейших угловых нападающих группового турнира Лиги чемпи- на максимальный результат. Я уже
страны. С 2016-го выступала в онов с польским «ЛКС» – силь- играла в Лиге чемпионов в состаклубах Израиля и Турции. В «Хи- нейшей на сегодняшний день ве израильского «Маккаби», примике» Анна будет выступать под командой своей страны.
мерно знаю, что это за уровень,
- Аня, расскажите, пожа- и нацеливаюсь проявить себя с
№ 1. Она дебютировала за свой новый клуб уже в матчах 3-го этапа луйста, как сложился вариант лучшей стороны и в предстоящих
Кубка Украины, который проходил с «Химиком»?
матчах группового турнира (в се- Были определенные фи- зоне-2016/17 Анна КИРИЧЕНКО
в Запорожье 15-17 января, набрав
нансовые проблемы, поэтому набрала 36 очков в двух матчах
в матче с «Орбитой» 23 очка.
Руководители клуба пожела- решили принять предложение

Анна КИРИЧЕНКО. Досье
Мастер спорта Украины международного класса
Доигровщица/ диагональная
Рост – 188 см
Родилась 26 февраля 1991 года в Новоайдаре Луганской
области
Воспитанница Новоайдарской ДЮСШ (первый тренер –
А. Каркачев).
Команды: «Северодончанка» – 2006-2016, «Маккаби» (Хайфа,
Израиль) – 2016-2017, «Болу Беледиеспор» (Турция), 2-й дивизион – 2017-2020.
Чемпион Украины 2009 года.
Обладатель Кубка Украины 2009 года.
Серебряный призер чемпионата Украины 2014, 2015 гг.
Бронзовый призер чемпионата Украины 2011, 2012 гг.
Финалист Кубка Украины 2013, 2014, 2015 гг
Участница чемпионата Европы 2011, 2017 гг.
Лучший игрок чемпионата Украины 2016 года
Лучший нападающий чемпионата Украины 2015 года.
Лучший нападающий Кубка Украины 2015 года
Лучший принимающий Кубка Украины 2013 года
Серебряный призер Всемирной Универсиады 2015 года.
Бронзовый призер Всемирной Универсиады 2017 года.
С 2009-й по 2017-й годы выступала за национальную сборную.
В «Химике» с января 2020 года.
против польского «Таурона» в 3-м и выдержать его, а главное, выраунде турнира. – пресс-служба).
полнить основную задачу сезона
– завоевание 10-го чемпионского
– было бы очень сложно.
Комментарий тренера титула
Сильные стороны Анны КириченЕвгений НИКОЛАЕВ, главный ко хорошо всем знакомы. Надеюсь,
что она полностью реализует свои
тренер ВК «Химик»:
- Усиление атакующей линии качества, выступая за «Химик».
давно напрашивалось. Матчи с
По материалам
«Прометеем» еще раз это подтверофициального
сайта
дили. Плюс календарь оставшейся
ВК
«Химик».
части сезона очень напряженный

Анатолій Павлович Гапонов
багато років працював тренером з
настільного тенісу Новоайдарської
дитячо-юнацької
спортивної
школи, вчителем Штормівської
ЗОШ. Він вмів прищепити любов
до здорового способу життя, до
спорту, в тому числі, й до тенісу
своїм багаточисельним учням. Він
пішов з життя, але залишив добрі
спогади по собі. Тож, аби вшанувати пам'ять гідного тренера та
спортсмена, КУ «Новоайдарський
районний центр «Спорт для всіх»
(кер. Євген Білобровський) та
ДЮСШ (дир. Олександр Бондар)
організували цей турнір.
«Ми пам’ятаємо. Є Люди з
великої літери. Справжні Люди.
Такою Справжньою Людиною,
Особливою Людиною, Достойною
Людиною був і залишається для
нас Анатолій Гапонов. У серцях
і пам’яті всіх, хто його знав, він
буде завжди – веселим, чесним,
небайдужим... справжнім», - говорять організатори та учасники
турніру.
Настільний теніс вважається
одним
із
найпопулярніших
видів спорту у світі. А. П. Гапонов був впевнений в тому, що

учасникам за емоційну гру та
професійність! Щиро бажаємо
міцного здоров’я, радості та
Нещодавно в спортивній залі Новоайдарської ДЮСШ відбувся районний турнір з настільного тенісу, підкорення нових спортивних
присвячений пам’яті А. П. Гапонова.
вершин! Гідно продовжувати
ІІІ місце посіли Євген справу талановитого тренера
людина, яка грає в настільний а також відзначало командну гру.
Тож, змагання були видовищ- Білобровський та Олексій Печегін. Анатолія Павловича Гапонова.
теніс, не лише підтримує свою
Вітаємо усіх призерів та
фізичну форму, а й розвивається ними та емоційними, а учасники
М. ТИХОНОВА.
Дякуємо
усім
інтелектуально, адже під час гри демонстрували технічну і цікаву переможців!
потрібно постійно аналізувати гру. Учасники різного віку однакоситуацію, миттєво обирати так- во азартно вели активні поєдинки з
тику та ефективно застосовувати маленькою ракеткою в руці. Адже
різні технічні прийоми. Це гра, яка настільний теніс – це спорт, у якотренує не лише тіло, але й мозок. му немає часу на лінощі, спорт для
Цієї впевненості дотримуються будь-якого віку, який сприяє розй його послідовники.
витку цінних якостей, необхідних
У турнірі взяли участь 12 для успішного й здорового життя.
гравців як з самого Новоайдару,
Змагання промайнули досить
так із інших населених пунктів швидко, і прийшла урочиста мить
району. Після розминки та оз- нагородження переможців. Тож, за
найомлення з правилами турніру результатами напруженої боротьрозпочалася справжня запекла би призові місця розподілилися
боротьба. Учасники продемон- наступним чином: в одиночному
стрували високий рівень технічної розряді І місце посів Євген Солпідготовки, майстерності, спла- датенко; ІІ місце – Ігор Ткачов;
новану стратегію гри, уміння ІІІ місце – Кішкінов Володимир.
відстежувати м'ячі й прораВ парному розряді:
ховувати удари. Компетентне
І місце – за командою Євгена
журі оцінювало успішні ви- Солдатенка
та
Станіслава
ступи в особистому змаганні, Каширіна;
індивідуальну техніко-тактичну
ІІ місце – у Ігоря Ткачова та
підготовку кожного гравця, Миколи Гречишкіна;

Поездка нашей команды состоялась благодаря помощи и
поддержке родителей юных
спортсменок. Особая благодарность – Александру Николаевичу Харченко, который никогда
не отказывает в помощи, всегда сопровождает в поездках.
Его дочери Алина и Мария являются лидерами в старшей
и младшей командах.
Но вернемся к соревнованиям. Новоайдарские волейболистки на протяжении
всего турнира демонстрировали сильную стабильную
игру. Девочки с первой подачи
вошли в нужный ритм коман-

соревнованиях новичок команды Ирина Щирова. Уверен, со временем ее игра будет
становиться все лучше и лучше.
После упорных тренировок,
долгих упорных занятий стали
получатся отличные подачи у
Ксении Лигус. Она прекрасно сыграла в защите, хорошо
передавала пасы из 3-й зоны.
На высоком уровне сыграли
Мария Сары и Дарья Скорик,
которые поддержали коллег
в борьбе с другими командами.

Недавно в г. Соледар Донецкой области состоялся волейбольный турнир, среди девочек 2007 – 2008 г.р. Команда Новоайдарской ДЮСШ, состоящая из юных волейболисток
Новоайдара и Смоляниново (тренеры А. Каркачев и В. Чернявский), также приняла участие
в этих соревнованиях.
В соревнованиях встретились сильные команды из г. Северск, г. Близнюки (Харьковская
область), Новоайдара, «АртемСоль» и две команды-хозяева площадки «Соледар-1» и «Соледар-2».
ды. Им практически не нужно было время на «раскачку»,
они сразу же были в игре.
Можно сказать, в нашей
команде было два капитана:
Мария Харченко и Мария Иванова (они поочередно в играх
выводили команды на игровую

площадку). Все игры проходили в упорной, напряженной
борьбе. И, конечно, нужно отметить, что, несмотря, на волнения и переживания, нашим
девочкам удалось собраться,
сконцентрироваться и сосредоточиться на результате. Все

они проявили свои наилучшие
игровые качества.
Кристина Фисанова – наш
центральный нападающий. Ее
мощные подачи очень помогали команде. Она очень хорошо
проявила себя в нападении.
Неплохо показала себя на

«ВІСНИК

Ну, и, конечно же, две Маши – Харченко и Иванова. Это просто суперспортсменки, именно они являются
лидерами команды, пользуются авторитетом у девочек, умеют повести за собой
и привести к победе.
В итоге такой упорной напряженной
борьбы нашей команде удалось занять
второе место и заслуженно получить
«серебро» соревнований.
Девчонки – просто молодцы! Они
значительно прибавили в мастерстве,
продемонстрировали зрелищную, динамичную игру и заставили очень поволноваться соперниц. Юные волейболистки были профи в атаке. Спортсменки
на протяжении многих лет увлеченно
занимаются волейболом, стараясь не
пропускать ни одной тренировки. Только
постоянная работа над собой, тренировки, слаженность, дружность могут привести к успеху, к победам. И не только
спортивным – уверены девочки. И с этим
сложно спорить. Спорт развивает лидерские качества. Волейбол – умение работать в команде, слышать и понимать друг
друга. Вот поэтому наши волейболистки пользуются авторитетом у сверстни-

ков, являются хорошими друзьями, на
которых можно рассчитывать, которым
можно доверять.
Кстати, в поездке девочки не только
продемонстрировали отличную игру, но

рожденных мальчиков называли Рудольф, Мариан, Томас,
Нерсес, Ноа, Виллимир, Аганес, Ваче; девочек — Доляна, Лисоль, Айсель, Малика,
Жасия, Вирсавия.
По Восточному региону
самые распространенные имена, которые давали мальчикам:
Артем, Александр, Владислав,
Кирилл, Богдан, Максим.
Девочкам: Мария, София, Вероника, Алиса, Ева, Анастасия
lugradar.net

16 січня Верховна Рада України прийняла в другому читанні
законопроект № 0901 «Про загальну середню освіту». У ньому
передбачені деякі надбавки.
Які надбавки отримають вчителі:
за класне керівництво педагогу
передбачено 20-25 %; перевірку
робіт учнів – 10-20 %; завідування майстернями, кабінетами інформатики – 15-20 %; роботу в
інклюзивних класах – 20 %.
Серед інших надбавок:
завідування кімнатами зберігання
зброї, тирами, паспортизованими
музеями – 10-15 %; завідування
структурними підрозділами школи – 25 %; завідування кабінетом,
спортзалом, лабораторіями, ресурсними кімнатами – 10-15 %;
завідування бібліотекою – 5-15 %;

еще и хорошо провели время, побывав
на экскурсиях, поплавав в бассейне. Да и
без наград не остались. Каждая получила
Похвальную грамоту, сувениры – шкатулочки с солью и сладкий подарок – торт.
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Подготовка команд, тренерская работа – это огромный ежедневный упорный
труд. На протяжении многих лет работаем вместе с Александром Егоровичем
Каркачевым на этом поприще. Могу сказать, он очень талантливый тренер, многие его воспитанники играют за известные европейские клубы. И мне всегда
приятно сотрудничать вместе с ним, готовить воспитанников к соревнованиям.
Поздравляем вас, девчонки, со
вторым местом в соревнованиях!
Новых побед! Оставайтесь всегда такими же спортивными, активными
и целеустремленными!
P. S. А еще совсем недавно нашей
воспитаннице Ксении Лигус исполнилось 10 лет. Поздравить Ксюшу приехали А. Харченко с новоайдарскими
волейболистками. В честь Ксении мы
провели дружеский турнир между волейболистками-девочками и мальчиками – учащимися Смоляниновской школы. Впечатлений все получили массу!
В. ЧЕРНЯВСКИЙ,
тренер ДЮСШ,
учитель физкультуры НВК
Смоляниновская ООШ-ДНЗ.

В Восточном межрегиональном управлении Министерства
юстиции (г. Харьков) рассказали, какие самые необычные имена давали новорожденным малышам в Харьковской, Луганской
и Донецкой областях в 2019 году, а какие имена были самыми
популярными в восточном регионе.
Так, в 2019 году году жители
Харьковщины выбирали своим
новорожденным
малышам
необычные имена.
Мальчикам: Орест, Марьян,
Луис, Роберт, Оскар. Девочкам: Мия, Торина, Тея, Урсула,
Глория, Аврелия.
На Луганщине новорожденных мальчиков называли
Эдвард, Илойсбек, Рухлан, Серафим, Сураб, Тигран; девочек — Джанита, Лаура, Леона,
Лея, Милая, Мишель, Розалина.
В Донецкой области ново-

НОВОАЙДАРЩИНИ»

обслуговування комп’ютерної техніки – 10-15 %; позакласна робота з учнями – 10-40 %; за почесні,
вчені та спортивні звання – 1530 %; за педагогічні звання та роботу в спеціальних школах (класах
або групах) – 10-30 %.
З 2020 року українські вчителі
отримуватимуть такі заробітні
плати:
- зарплата молодого вчителя складе 7643 грн без урахування надбавок та 8701 грн – з надбавками;
- вчитель вищої категорії отримуватиме 10,5 тис. грн на місяць.
news.finance.ua

В
Україні
замість
традиційного провели електронний перепис населення.
Наразі в Україні мешкають 37
мільйонів 289 тисяч осіб. Оцінка
не охоплює непідконтрольні
території Криму, Донецької та
Луганської
областей.
Кількість чоловіків –
17,28 млн, або 43,7 %.
Жінок - 20,01 млн, або
56,3 %.
Розподіл
населення за віком: 5 мільйонів
756 тисяч – діти до 14
років; 3 мільйони 584
тисячі – ранній працездатний вік (15-24 роки);
16 мільйонів 458 тисяч
– основний працездатний вік (25-54 роки); 5

мільйонів 243 тисячі – зрілий
працездатний вік (55-64 роки);
6 мільйонів 248 тисяч – літні
люди (65 років і старше).
У Києві знаходиться 3,7 млн
осіб. Зокрема, 1,712 млн населення столиці становлять
чоловіки, а 1,992 млн — жінки.

Законодавство про соціальне
страхування встановлює планки
на мінімальний та максимальний
розмір лікарняних і декретних.
Які вони у 2020 році?
Спочатку про мінімуми, які
встановлює ч. 4 ст. 19 Закону
№ 1105.
Якщо за останні 12 місяців
перед настанням страхового випадку у застрахованої особи страховий стаж менше 6 місяців, тоді
суму:
- лікарняних визначають виходячи з нарахованої зарплати, з
якої сплачують ЄСВ, але вона не
може бути більша ніж розмір допомоги, обчисленої із мінімальної
зарплати, установленої на час настання страхового випадку, тобто
у 2020 році – 4723 грн;
- декретних – виходячи з
нарахованої зарплати, з якої
сплачують ЄСВ, але:
а) не більше за розмір
допомоги, обчислений із
двократного розміру мінімальної зарплати, установленої на час настання страхового випадку:
у 2020 році – 9446 грн;
б) не менше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати, установ-

леної на час настання страхового
випадку: у 2020 році – 4723 грн.
Натомість максимум – сума
допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд
за хворою дитиною чи хворим
членом сім'ї) та допомоги по вагітності й пологах у розрахунку
на місяць – не повинна перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ (ч. 2
ст. 24, ч. 2 ст. 26 Закону № 1105).
У 2020 році ця сума дорівнює
70 тис. 845 грн (4723 грн х 15).

У Київській області проживає
2,289 млн осіб.
Останній перепис населення в Україні проводився у 2001
році. Тоді загальна чисельність
населення була визначена на
рівні 48 млн 457 тис. осіб.
Кількість міського населення становила 32
млн 574 тис. осіб, або
67,2 %. Сільського –
15 млн 883 тис.,
або 32,8 %.
Кількість чоловіків
становила 22 млн
441 тис., або 46,3 %.
Жінок – 26 млн 16 тис.,
або 53,7 % наявного
населення.
biz.censor.net.ua

buh.ligazakon.net
Із 1 квітня в Україні з’являться
електронні лікарняні. Цей крок
передбачає автоматизацію процесів та дає можливість відслідкува-

ти весь процес оформлення лікарняного: кожен лікар, який видає
лікарняний, повинен буде підписати документ своїм цифровим
підписом в електронній системі.
Інформація через реєстр в
Пенсійному фонді буде автоматично передана у Фонд соціального страхування – в установі
одразу знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію – оскільки є платником
єдиного соціального внеску.
Електронний обіг дасть можливість відслідкувати, чи лікарняний видав профільний лікар.
Електронний обіг дозволить відслідковувати потенційні «схеми»,
коли «на лікарняний» іде половина співробітників підприємства, які за фактом продовжують
працювати, але отримують ще й виплати з Фонду
соцстрахування.
Перший етап впровадження електронного лікарняного стане можливим
завдяки старту проекту
e-Health, головним розпорядником якого є Міністерство охорони здоров’я.
За матеріалами
Урядового порталу.
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И сумела всем нам показать,
Что умеешь пульс времени
слушать,
И хотим мы «спасибо» сказать.

Наш поселок

Уважаемая редакция!
Хочу выразить вам огромную
благодарность за то, что мои
стихотворения появились на
страницах газеты «Вісник Новоайдарщини». Для меня это
большая награда и счастье.
Большое вам спасибо!
С уважением – Виктория
Суворова.

Герой
Черный плащ, ботфорты и
шпага.
Поединок Добра со Злом.
Благородство, честь и отвага,
Мы героя такого ждем.
Защитит он дам всех
прекрасных
И закроет сердцем друзей.
Презирает риск и опасность,
Подлецу он крикнет:
«Не смей!».
Я хочу, чтобы в нашем веке
Появился такой Герой!
Не важна красота в человеке.
Будет пусть прекрасен душой!

О любви
Заиграл на флейте вечер,
Разбудив в душе печаль.
Ночь набросила на плечи
Мне загадочную шаль.
Как же я спешу, мечтаю!
На свидание иду.
Но ледок в груди не тает.
Может, чувствует беду?
Не пришел на встречу милый –
Он с другой был в эту ночь.
А его я так любила!
Что сумеет мне помочь?
Звезды гаснут, словно свечи,
Но они зажгутся вновь.
Время боль мою излечит
И подарит мне Любовь!

Сказка
Если проснешься ты ровно
в двенадцать,
Только будильник, смотри,
не включай,
Съешь шоколадку. Не надо
смеяться!
Фею из сказки в прихожей
встречай.
Дама с букетом тебе
улыбнется,
Шляпку подарит, перчатки,
вуаль.
Поволноваться, конечно,
придется,
И полетишь ты в прекрасную
даль.
А побываешь ты в сказочных
странах,
Где торжествует одна красота,
Где нет предательства, зла и
обмана.
Если б сбылась вот такая
мечта!
Только не надо, прошу,
сомневаться.
Кофе не пей, а зелененький
чай,
Если проснешься ты ровно в
двенадцать.
Только будильник, смотри,
не включай…

Морская история
Морская дама Бригантина
Льет слезы в свете фонарей.
Порвато платье-парусина.
Рвет такелаж бог всех морей.
«Ах, где же гордый мой
мужчина Прекрасный боевой Фрегат?»
Как горько плачет Бригантина:
«Останься жив! Ты мне как
брат!»
А буря злилась. С громким
воем
Каталась на гребне волны.
Луна бледнела под конвоем
Обрывком туч и страшной
тьмы.
К утру все стихло. Бригантина
Смотрела в зеркало воды.
Калека. Страшная рутина.
О Боже! Хуже нет беды.
Мрак таял. Наша Бригантина
Счастливый бросила свой
взгляд.
Какая добрая картина!
Живой, не раненый Фрегат!
Пред бурей друг наш
вероломный
Укрылся в бухте между скал.
Когда подругу били волны,
Совсем от шторма не страдал.
Три мачты в паруса оделись.
Раздался залп. Ожил штурвал.
Калека с ужасом глядела,
Как наш красавец убегал.

Берегите мир!
Кричат нам Вечные Огни
И просят мир беречь,
Чтобы зловещий бог войны
Не смог достать свой меч.
Нам горький жизнь дала урок.
Вкушали мира мед,
Но силы зла в короткий срок
Все превратили в лед.
Проснулся грозный бог войны.
Достал злодей кинжал
И в грудь моей родной страны
Вонзились сотни жал.
Луганщина! Слеза и кровь!
И рваной раны боль.
Не смей, злодей, меч тронуть
вновь,
Не сыпь на раны соль!
Уважаемая редакция! Я
хочу поблагодарить вас за
очень интересную газету «Вестник Новоайдарщины» и
подарить вам и всем людям,
которые работают над созданием нашей районной газеты,
свое стихотворение.

Районная газета
Родилась ты в тридцатые годы,
Был нелегким страниц твоих
путь.
Ты шагала сквозь время
с народом,
Разъясняя событий всех суть.
Вся история в тексте и фото
На страницах твоих путь
прошла.
Хорошо, что о людях забота
Согревала, как лучик тепла.
Ты меняла названье, не душу,

Площадь. Школа. Дом
культуры.
Центр поселка. Красота!
Елей стройных караулы.
Клумб узоры. Все в цветах.
Слава Новому Айдару!
Ты и радость, ты и грусть.
Я пойду по тротуарам,
Миру, солнцу улыбнусь.
Ты живи! Ты будь стройнее,
красотою удиви!
Подарить хочу тебе я
Миг признания в любви.
Я хочу рассказать о воине-интернационалисте Александре
Ивановиче Стовба. Он погиб во
время боевых действий на территории Афганистана. Ему
было всего 20 лет. Он родился
и вырос в Украине, в Днепропетровской области. Александр
совершил героический подвиг.
В неравном бою он был ранен.
Чувствуя сильную боль, он приказал всем уходить, а сам остался прикрывать. Остался один
против огромного количеств
афганских боевиков. В самую
трудную минуту своей жизни
он думал не о себе, а о других.
Я хочу, чтобы люди знали о его
подвиге и помнили. Александр
это заслужил. Он подписывался так: А.И.СТ. Родные и друзья
называли его Аистом.

Аист
Ты жизнь любил. Ты был
как птица.
Себя ты Аистом назвал.
В прекрасной книге
есть страница,
Где за друзей ты жизнь отдал.
Афганистан. Ожог
смертельный.
Палящий зной и страшный бой.
Пожар сраженья
огнестрельный.
Орудий грозных злобный вой.
Снарядом БМП разбили
Душманы с пакистанских баз.
Осколки Аиста сразили,
Но лейтенант отдал приказ:
«Всем уходить! А я прикрою!»
Взял в руки грозный автомат,
По нечисти огонь открою.
Пусть только пули говорят».
Стрелою боль пронзает рану.
Рука сжимает автомат.
На Украине плачет мама.
Ждут девушка, отец и брат.
Гранаты взрыв. Быть может,
снится
Кошмара этого финал.
Ты жизнь любил. Ты был
как птица
И за друзей ты жизнь отдал.
Один герой в полях не воин.
Друзей своих закрыл собой.
Награды высшей ты достоин,
Тебя мы помним! Ты герой!
Наш Александр! Ты был
как птица!
Себя ты Аистом назвал.
Мечтал любить. Дружить,
учиться
И за друзей ты жизнь отдал.
С уважением — Виктория
Суворова.
От редакции.
Спасибо
автору за прекрасные стихи. Выражаем надежду на
личное знакомство с Вами,
Виктория. Обязательно загляните к нам в редакцию «на огонек».
Будем ждать.

Добрая
Снежная Королева
О, Снежная Королева!
Ганс Андерсен Христиан.
Холодная льдина-Дева.
Там подлость есть и обман.
Мы сказку эту исправим.
Пусть доброй будет она.
Тепла немного добавим.
В душе пусть будет весна!
Прекрасная Королева
В холодном замке жила.
Она смотрела на небо
Среди хрусталя-стекла.
Однажды к людям явилась.
Там дети – Герда и Кай.
И чудо, видно, случилось.
Прошу: злой тролль, не летай!
А дама вся ледяная
Подарки детям дала.
Красою всех удивляя,
Домой вернулась она.
А добрым осталось сердце
У мальчика навсегда.
Пусть Каю и милой Герде
Не встретятся зло, беда!

Река Айдар
Река Айдар! А взор твой ясный
Могу и с дамою сравнить.
Как Моны Лизы взгляд
прекрасный,
Загадкой можешь удивить.
Ты смотришь в небо, отражая
В хрустальном платье красоту.
Новоайдар ты украшаешь
И шепчешь про свою мечту.
Ты не печалься, что не море,
И нет прекрасных кораблей.
В морском просторе, с бурей
споря,
Сломалось много мачт и рей.
Река Айдар! Воды поэма,
Где солнца блеск, луны печаль.
О счастье жить под мирным
небом
Поешь ты нам и смотришь
вдаль.

Огонь любви
Огонь любви горит в сердцах,
А я сниму вуаль с лица,
И наши встретятся глаза,
А в них блеснет хрусталь –
слеза.
Прикосновенье нежных рук.
Нам не страшны ветры разлук
И зим морозных холода.
Сердца согреем мы всегда.
Любви прекрасной водопад
И нашей преданности сад.
И пусть дорога нелегка.
Тебя спасет моя рука.
В. СУВОРОВА.

Берегите близких
Внуки для бабушек –
это радость,
Юности их отраженье.
Внукам – заботу, тепло и ласку,
А бабушкам – уваженье.
Нам в этой жизни уже давно
Совсем ничего не надо.
Доброе слово, приветливый
взгляд
Для нас пожилых – отрада.
А сколько людей одиноко
Дни доживают свои,
И дети есть, и внуки,
А мамы совсем одни.
Как же обидно, что некуда
Голову преклонить,
А детям, видно, не стыдно
Маму свою забыть.
Поэтому будьте внимательны,
Близких своих берегите,
Пока они живы еще
Любовь им свою дарите.
В. ЛАХРИНА.

Уважаемая редакция!
В газете «Вестник Новоайдарщины» были напечатаны стихи
Игоря Снаговского. В одном стихотворении есть такие строки:
Я по ночам во сне читаю нынче
Волшебную, чарующую книгу!
Хрустально чистый свет
в её страницах,
Магично притягательны
изгибы…
…Теперь я знаю, сквозь потери
призмы
Лучи как преломляются,
теряясь,
И почему не светит солнце
в жизни
Для тех, кто в хаосе живёт,
нуждаясь.
У меня в душе родилось такое
стихотворение:
Читатель я, скажу вам,
необычный,
Ведь по ночам во сне
читаю книгу.
А дело это для меня –
привычка,
Как лёд крошить с хрустальной
дивной глыбы.
А книга та – о, чудо! –
бесконечность.
В ней я найду магичные советы.
На звёздах ярких полечу –
Путь Млечный,
Любуясь неизведанной
планетой.
Я книгу дивную во снах читаю,
А тут загадочный как призрак
Кто-то
За мной – вот впечатленье! –
наблюдает,
И грезятся в руках его мне
ноты…
А каждая страница вдруг
запела
На разных языках, но мне
понятных.
Бальзам всё это для души
и тела,
Как песни птиц, как вкус
конфеток мятных.
А побывал я в северных
широтах
(Какие там волшебные
морозы!),
В бермудских даже был
водоворотах…
Контрастность и астральность
чудной грёзы.
Там бабочки на облаках летают
В тумане странно тихом,
бессловесном,
О джунглях счастья всё
они мечтают,
О дикарях-поэтах всех
чудесных.
Так иногда срывает ветер
крыши
С домов, бросая в хаос
страшной бездны,
Так иногда друг друга мы
не слышим,
В пространстве видим вдруг
большом и тесном.
А дождик – прелесть!
Он смывает слёзы.
А лава-негодяйка – всё живое.
В душе моей вдруг появились
розы,
Такие, что в сердцах живут
зимою.
А косточкой противной
с абрикоса
Пытался удалить мозоль я
с пятки,
И плакал так, что дождь
не смоёт слёзы.
С абсурдом поиграл с пером
я в прятки.
Теперь я знаю, нет важнее темы:
Как луч, ломаясь, лезет
в льдину-глыбу.
А вот луна не светит –
в чём проблема
Для тех, кто спит, во сне
читая книгу?
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услуги
РАСПИЛОВКА ДРОВ. 066-143-66-51.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.

аренда

СНИМУ трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 095-833-20-75.

Куплю дорого!
Соняшник – 8900 грн/т
Кукурудза – 4800 грн/т
Пшениця – 5300 грн/т
Соя – 8600 грн/т
Самовивіз
0959161995,
0970629296
Редакция
продает
календарь
«Храмы
Новоайдарщины».
Цена 85 гривень.
Количество
ограничено.

продам
ДОМ в пгт. Новоайдар
(ул. Вишнёвая): газ, свет, вода, 18
соток земли. 066-070-91-79.
ДОМ. Ул. Дружбы, 253. Дёшево. 066-864-37-99.
Газифицированный
ДОМ
в с. Дмитриевка. Недорого.
095-48-77-673.
Трёхкомнатную
КВАРТИРУ в хорошем состоянии.
099-60-65-706.
МАГАЗИН с земельным
участком. 050-168-85-42.
ВАЗ-21083. 1991 г. Хорошее
состояние. 099-16-131-96.
СПАЛЬНЮ, б/у. 095-031-52-10.
ЕВРОКУБ.
Доставка.
066-712-79-15, 096-843-59-00.
БРОЙЛЕРОВ,
ЦЫПЛЯТ
мясных и яичных пород, ИНДЮКОВ, УТОК, ГУСЕЙ, МУЛАРДОВ. СТАРТОВЫЕ КОРМА. 099-713-58-70. Олег.
ХРЯКА на племя. Недорого.
050-02-736-78.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ
по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.
095-57-136-33.
СЕНО, КУКУРУЗУ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ. 066-93-79-924.
СЕНО тюкованное. 050-231-08-76.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг.
066-31-32-595.

считать
недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ
КВИТОК
на ім’я АФАНАСЬЕВА Дмитра Юрійовича, 19.11.1988 р. н.,
вважати недійсним.
ПОСВІДЧЕННЯ
тракториста-машиніста на ім’я БУЧОК
Олександра Петровича серії АА
№ 107042 вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на
ім’я ПЕТРУК Віталія Олександровича, 15.04.1984 р. н., вважати недійсним.

Фермерство продає курей-несучок
кращих яйценосних порід,
вирощених на домашніх кормах.
Доставка безкоштовна.
Тел.: 066 039 95 20, 068 902 33 04

Тяжело и горько терять родных людей. Очень важно, когда
в такой трудный момент рядом оказываются неравнодушные
люди.
Выражаем сердечную благодарность за поддержку и помощь
в организации похорон Глазунова Василия Афанасьевича коллективу КФХ «Айдар-Овощ» в лице Павлова А.Л., районной
организации ветеранов Украины в лице Косова А.И., коллективу редакции «Вестник Новоайдарщины», а также всем родным,
близким, соседям и друзьям, разделившим горе нашей утраты.
С уважением – дети, внуки, правнуки.
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куплю
Котную КОЗУ, КОЗЛЯТ. 095-160-35-37.
КРС: быков, коров, тёлок. 095-05-22-071, 095-900-82-92.
ФОРТЕПИАНО. 099-96-34-086.

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.

Трудовий колектив ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія глибоко сумує з приводу передчасної смерті вчителя історії
КОПАНЄВА Володимира Вікторовича і висловлює щире
співчуття Копанєвій Наталії Геннадіївні та її родині.
Глубоко опечалены известием о скоропостижной смерти учителя истории Новоайдарской школы-гимназии КОПАНЕВА Владимира Викторовича. Ушел из жизни прекрасный,
светлый и добрый человек, бесконечно преданный своему делу.
Владимир Викторович целиком посвятил себя детям, щедро
делился своими знаниями и душевным теплом. Человек чуткий, проницательный, увлеченный, он смог увлечь и своих
учеников любимым предметом – историей, воспитывая в них
нравственность, патриотизм, любовь к людям и родному краю.
Приносим глубокие соболезнования Копаневой Наталье Геннадьевне, всем родным и близким в связи с невосполнимой утратой. Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова поддержки и утешения. Светлая память о Владимире Викторовиче
всегда будет жить в наших сердцах.
Ученики и родители 10-А класса
Новоайдарской школы-гимназии.

помним...
3 февраля – 40 дней
светлой памяти
ПОЛЯНСКОГО
Александра Викторовича
(05.09.1998 – 26.12.2019)

Изготовление,
перетяжка,
ремонт
мягкой мебели

40 дней без тебя тишина. 40
темных, бессонных ночей.
Только мысли... В них ты лишь
один, словно сотни зажженных
свечей... Почему ты так рано
ушёл? Как же сложно нам это
понять! Как же горько представить теперь, что тебя нам уже не
обнять... Не услышать твой голос, твой смех, или просто с тобой помолчать. Как же странно
устроена жизнь, но и это должны мы принять... И когда-нибудь
в небе ночном для нас засияет
звезда. Мы поймем: это твой новый дом. Спи спокойно, родной.
Ты наш навсегда...

095-410-86-01, 067-640-64-14.

Мама, папа, сестра и братик.
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2 лютого, неділя
2 февраля 2020 года будет, по словам нумерологов, поистине День бабака
магическим днем. Такое сочетание цифр выпадает крайне ред- Всесвітній
день
водноко, поэтому не упустите шанс воспользоваться магией чисел болотних угідь
и изменить жизнь в лучшую сторону.
4 лютого, вівторок
2 февраля будет насыщено чувству страха и безысходности Всесвітній день боротьби
энергией Юпитера. Это сильный атаковать вас и нарушить планы.
день для мужчин, но женщиЕсли не хотите поддаваться проти раку
нам будет дарована возможность меланхолии, то оградите себя от
творить чудеса.
агрессивно настроенных людей.
В этот день нумерологи совету- Посвятите первую половину дня
ют находиться в кругу успешных своим любимым занятиям и избелюдей и хорошо, если у кого-то гайте большого скопления людей.
дата рождения в сумме будет да- В противном случае – больших
вать единицу. Можно сделать кар- проблем не избежать!
ту желаний или прописать свои
2 февраля отмечают день Зицели и мечты на жизнь.
мнего Ефимия (Метельного). СчиЛюбые осознанные действия тается, что именно в это время
по улучшению своей жизни бу- устанавливается самая холодная
дут во благо. Космический портал погода.
02.02.2020 откроет двери к новой
Интересно, что именно на
счастливой жизни!
Ефимия традиционно устраива9 лютого, неділя
В этот день душевный настрой ли свадьбы. Если молодые люди
будет зависеть от состояния здо- не решались сыграть свадьбу до Міжнародний день стоматолога
ровья. И чтобы ничто не омрачало Ефимия, 2 февраля, им приходи11 лютого, вівторок
вашего настроения, постарайтесь лось ждать до самой Пасхи. И то День хворого
по возможности не перенапряга- даже в этом случае устроить торться, не изнурять себя физически- жество было проблематично, ведь Міжнародний день жінок і
ми нагрузками и питаться только начиналась посевная, весенняя и дівчаток у науці
здоровой едой. Потребуется мно- летняя страда, сбор урожая - было
13 лютого, четвер
го сил, чтобы выполнить постав- совсем не до празднований.
Всесвітній День радіо
ленные задачи. Не позволяйте
podrobnosti.ua

Дорогого, любимого
ПЕКАЛЕВА Владимира Андреевича
поздравляем с 80-летним юбилеем!
Достойным нам примером Вы служили, и в
этот юбилей хотим, чтоб Вас заботой и вниманьем
окружили без лишних слов, высокопарных фраз,
чтоб просто Вас за всё благодарили, чтоб выражали Вам за всё почёт, чтоб Вам подарки лучшие
дарили! Всё остальное – попросту не в счёт! А пожелать мы Вам хотим во всём надежды, чтобы в
душе она нашла у Вас приют, чтоб были Вы таким
же, как и прежде. Пусть ангелы Вас вечно берегут!
Родные и близкие.
Дорогую, любимую, родную
жену, маму, бабушку
ПИЛИПЕНКО Валентину Павловну
поздравляем с юбилеем!
В этот праздник День рожденья солнце светит
для тебя, и свои мы поздравленья дарим все, тебя
любя! Будь счастливой и желанной, пусть в глазах
блестит огонь! И звезду свою нежданно ты поймай себе в ладонь! В этот праздник мы тебе все
сердечно пожелаем, чтоб ты счастлива была! Чтоб
везло тебе по-женски, чтоб любовь в груди жила, а
в душе жило блаженство, чтоб исполнилась мечта!

Фазы Луны в феврале

Муж, дети, внуки, ансамбль «Калина».

Полнолуние в феврале 2020 года –
9 февраля 2020 года в 10 часов 32
минуты.
Новолуние в феврале 2020 года –
23 февраля 2020 года в 18 часов 31
минуту.
Вторая четверть в феврале 2020 2 февраля 2020 года в 4 часа 41
минуту.
Четвёртая четверть в феврале
2020 - 16 февраля 2020 года в 1 час
16 минут.
Растущая Луна в феврале 2020 с 1 по 8 февраля и с 24 по 29 февраля.
Убывающая Луна в феврале 2020 с 10 по 22 февраля.

Уважаемую Елену КОЧУР тепло и сердечно
поздравляем с Днём рожденья!
Хотим поздравить с Днём рожденья и в этот
день Вам пожелать любви, успеха, наслажденья, чтоб никогда не унывать. Чтобы мечты
всегда сбывались, сияли радостью глаза. Чтобы
проблемы разбегались, судьба дарила чудеса.
Корнеевы.

1 февраля. 8-9 лунный день,
растущая Луна в Тельце. День
обещает быть напряженным.
Возможны недоразумения, обманы и провокации. Что бы ни
случилось, сохраняйте спокойствие и мыслите логически.
Не начинайте новых дел - вряд
ли они завершатся так, как вы
планируете. Уделите время
семье, займитесь развитием
детей и обустройством дома.
2 февраля. 9-10 лунный день,
растущая Луна в Тельце. День
хорош для разного рода начинаний. Творческие планы могут

быть реализованы в полной мере.
Тело находится под контролем
разума; при этом физические нагрузки помогают восстановить
душевное равновесие. Свидания
проходят очень удачно, а секс
имеет целительный эффект.
3 февраля. 10-11 лунный день,
растущая Луна в Близнецах.
Очень хороший и гармоничный день. Нельзя совершать
действия, направленные даже
на малейшее разрушение. Не
следует принимать глобальных
решений, пусть они еще «дозреют». Не возбраняется устроить

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

«день лентяя», так как любое
физическое
перенапряжение
крайне нежелательно.
4 февраля. 11-12 лунный
день, растущая Луна в Близнецах. В этот день можно заниматься любыми делами, кроме
торговли и азартных игр. Это
спокойный день, постарайтесь
насладиться каждой его минутой и усвоить максимум положительной энергии из космоса. Сегодня желательно делать
подарки близким и подавать
милостыню, навлекая на себя
благосостояние.
5 февраля. 12-13 лунный
день, растущая Луна в Раке.
Успешный день для работы,
для начала поездок и путешествий, особенно деловых. Вече-

Головний редактор
та відповідальний
за випуск:
І. Краснощокова.
Верстка:
О. Часников.

Магнитные бури
в феврале
Февраль обещает несколько проявлений неспокойного поведения
солнца и магнитных всплесков в
течение месяца. Незначительные
магнитные колебания возможны
в самом начале, а также в конце
февраля – 1, 2, 23, 24, 28, 29 числа.
А вот серьезные и продолжительные магнитные бури в феврале ожидаются с 4-го по 6-е число, а также
14 лютого, п’ятниця
с 10 по 11 февраля. Имейте в виду,
День
всіх закоханих
что геомагнитная обстановка может
15 лютого, субота
быть переменчивой, а потому следите за прогнозом магнитных бурь.
День комп’ютерника
rbc.ua День
пам’яті
воїнівром можно устроить небольшой інтернаціоналістів
праздник в кругу по-настоящему Стрітення Господнє
близких людей.
17 лютого, понеділок
6 февраля. 13-14 лунный
день, растущая Луна в Раке. День кота в Європі
Хороший день для общения и День спонтанного прояву
новых знакомств, но не стоит доброти
даже пытаться придерживать20 лютого, четвер
ся планов – сегодня жизнь обязательно внесет коррективы День Героїв Небесної Сотні
во все ваши планы.
День соціальної справедливості
7 февраля. 14-15 лунный
21 лютого, п’ятниця
день, растущая Луна в Раке.
Міжнародний
день рідної мови
День благоприятен для пеших
прогулок, для любых поез24 лютого, понеділок
док и путешествий. Хорошо Масляна
избавляться от старых ненуж28 лютого, п’ятниця
ных вещей, особенно если они
имеют дефекты и поломки.
День працівників патрульнопостової служби України
fakty.ua
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