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З вітальними словами до 
всіх присутніх звернулися за-
ступник голови Луганської 
ОДА Катерина Безгинська, 
виконуюча обов’язки голови 
Новоайдарської РДА Тетяна 

Новикова, голова Новоайдар-
ської районної ради Віктор 
Макогон та радник Програми 
ООН із відновлення та роз-
будови миру з питань прими-
рення та соціальної єдності                             
Ганна Борова.

Фестиваль проводився за 
номінаціями: вокал, хореогра-
фія, музикування, народний 
гумор та обряди.

Розпочалося все з ви-
ставки виробів декоратив-
но-ужиткового мистецтва 
майстрів з різних куточків Лу-
ганщини, які демонстрували 
свої оригінальні цікаві творчі 
роботи. Яких виробів тут тіль-
ки не було! Й вироби з бісеру, 
й прикраси у зачіску, й роботи                                       
в техніці скраббукінг.

Гідно на експозиції був 
представлений Новоайдар-
ський район. Тут було на що 
подивитися. Основне місце в 
експозиції посіли дивовижні 
роботи майстра Наталії Ми-
колаївни Антонової, зібрані 

під єдиною назвою «Казковий 
світ ляльки». Майстриня вміє 
дивувати, тож має цілу колек-
цію власноруч виготовлених 
ляльок з найнеочікуваніших 
матеріалів, як, наприклад, ку-

курудзиння, сіно або солома… 
Що й казати, «золоті» руки! 
Також новоайдарці дивували 
нематеріальною культурною 
спадщиною: приготованими за 
давніми рецептами пиріжками 
з крихтами та квасом з хроном.

А далі лунали «золоті» го-
лоси, що полонили собою всю 
глядацьку залу, так само як 
танці, гумор, музика... Коли 
на сцену виходив черговий 
колектив – учасник фестива-
лю, зала зустрічала артистів з 
усіх куточків області гучними 
оплесками. Виступ кожного 
колективу заслуговує на най-
кращі слова. Рідну Новоайдар-
щину прекрасно представили 
народний жіночий ансамбль 
«Марсіаночка» Марсівського 
Народного Дому, народний жі-
ночий квартет «Горлиця» Бах-
мутівського сільського Будинку 
культури, ансамбль народних 
інструментів Олексіївського 
сільського Будинку культу-
ру, ансамбль народної пісні 

«Мрія» Щастинського МПК, 
хореографічний коллектив 
«Цвітень» Щастинської школи 
естетичного виховання, гурток 
«Фараони» Айдар-Миколаїв-
ського клубу, ансамбль «Фе-

єрверк» Новоайдарського РБК, 
ансамбль «Акація» Денежни-

ківського СБК. Їхні виступи не                                             
залишили байдужими нікого. 

Наприкінці заходу Дипломи 
та нагороди урочисто за резуль-
татами оцінювання поважно-
го журі було вручено найкра-
щим колективам – учасникам 
зимового етапу, серед яких і 
наші талановиті виконавці.  І 
місце у номінації «Народний 
танець» отримав хореогра-
фічний колектив «Цвітень»                       
школи мистецтв м. Щастя.

ІІ місце у номінації «Обрядо-
ві, родинно-побутові дійства» 
отримав дитячий ансамбль 
«Феєрверк» Новоайдарського 
РБК; у номінації «Народне му-
зикування» отримав ансамбль 
народних інструментів Олексі-
ївського СБК Новоайдарського 
району; у номінації «Народна 
пісня» - Народний ансамбль 
народної пісні «Мрія» Ща-
стинського МПК Новоайдар-
ського району; у номінації 
«Народний гумор» - театра-
лізований гурток «Фараони» 
Айдар-Миколаївського клубу                                     
Новоайдарського району.

ІІІ місце у номінації «Об-
рядові, родинно-побутові 
дійства» отримав жіночій 
фольклорний ансамбль «Ака-
ція» Денежниківського СБК 
Новоайдарського району; у 
номінації «Народна пісня» 
- Народний вокальний ан-
самбль «Марсіаночка» Мар-
сівського Народного Дому                                                     
Новоайдарського району.

І місце у номінації «Народне 
українське декоративно-ужит-
кове, образотворче мисте-
цтво» отримала Наталія Ан-
тонова, с. Співаківка. Вітаємо                      
переможців!

Фестиваль пройшов на 
єдиному творчому  подиху. 
Впродовж всього заходу гля-
дачі підтримували самоді-
яльних артистів теплими та                     
гучними оплесками.

Що ж, далі естафе-
ту підхоплює Попаснян-
ський район, де відбудеться 
весняний етап обласного від-
критого фестивалю-конкур-
су української культури та                                                        
фольклору «Байбак-fest».

Відкриття фестивалю

Минулої суботи Новоайдар зустрічав учасників відкритого обласного фестивалю-конкурсу «Байбак-
fest». 22 лютого в районному Будинку культури відбувся зимовий етап цього видовищного дійства. 

Милий байбак, степова тваринка, що є одним із символів Луганщини, уособлює собою фестиваль 
та крокує містами та районами Луганщини в пошуках талантів.

Фестиваль-конкурс української культури та фольклору «Байбак-fest» проводиться управ-
лінням культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації, 
комунальною установою «Луганський обласний центр народної творчості» за підтримки 
районних державних адміністрацій. Захід спрямований на збереження самобутності україн-
ського народу, відродження його історичної свідомості та традицій, виховання національної 
свідомості у підростаючого покоління та залучення молоді до вивчення та збереження фоль-
клору як першооснови національної спадщини, а також дослідження, вивчення і відтворення 
найкращих зразків фольклорно-етнографічної спадщини нашого краю.

Тож, в цей день до районного центру з’їхалися представники Новоайдарщини, а також мі-
ста Лисичанськ,  Сватівського, Новопсковського районів області, щоб продемонструвати свої 
непересічні таланти, яскраву дивовижну творчість.

Народний вокальний ансамбль “Марсіаночка”
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19 лютого в Сєвєродонецьку про-
йшла мирна акція протесту проти від-
криття ринку землі в Україні. На площі 
Перемоги зібралися мешканці з різних 
куточків області, ті, кому небайдужа 
українська земля, ті, хто розуміють всі ри-
зики, пов’язані із поспішним відкриттям                                                                                
ринку землі в Україні. 

Учасники акції вимагали від Пре-
зидента та Верховної Ради України не 
приймати поспіхом закони щодо про-
дажу землі та провести з цього питання 
всеукраїнський референдум.

Організатором акції виступив облас-
ний штаб захисту землі, який очолює 
Олександр Романовський.

«Ринок землі – це не про паї, це 
про Україну, її територіальну і продо-

вольчу безпеку. Сільськогосподарсь-
ка земля має найвищу цінність у світі. 
Розпродати її зараз, коли в країні не-
має нормальних законів та розуміння 
дійсної вартості землі – це неприпу-
стимо», - наголосив у своєму виступі                                                
Олександр Романовський.

Під час акції протесту виступили 
голова Сватівської районної ради Віта 
Сліпець, фермер Сергій Мінін, депу-
тат Рубіжанської міської ради Олек-
сій Ємець, а також мешканці міст та 
сіл Луганщини, які приїхали цього дня 
до Сєвєродонецька. Вимоги учасників 
акції протесту дуже прості – надати 
якісний зміст поняттю народовладдя, 
як того обіцяли в своїх програмах ті,                                        
хто зараз керує державою.

 
 

Новоайдарським відділом Сєвєродонецької 
місцевої прокуратури направлено до суду об-
винувальний акт стосовно мешканця Ново-
айдарського району, який підозрюється у не-
законній порубці дерев у лісах, що заподіяло 
істотну шкоду 

Слідством встановлено, що у листопаді 
2019 року чоловік без спеціального дозволу 
здійснив незаконну порубку дерев породи дуб 
звичайний на території Охтирського лісництва 
ДП «Новоайдарське лісомисливське господар-
ство». За висновком експерта, загальний роз-
мір заподіяної шкоди становить близько 65 
тис. гривень. На вилучене під час огляду місця 
події майно накладено арешт.

Представником потерпілого у криміналь-
ному провадженні  заявлено цивільний позов 
в інтересах державного підприємства про від-
шкодування завданої шкоди.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 246 КК Украї-
ни передбачає покарання у вигляді штра-
фу від 1000 до 1500 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або арешту 
на строк до 6 місяців, або обмеження волі 
на строк до 3 років, або позбавлення волі                                                                                 
на той самий строк.

О. ОВЧАРЕНКО, прокурор 
Новоайдарського відділу 

місцевої прокуратури.

 
 

 
 

Роботи майстрині Наталії Антонової

Хореографічний колектив «Цвітень» (м. Щастя)

Ансамбль народних інструментів 
Олексіївського СБК

Народний жіночий квартет «Горлиця» 
Бахмутівського СБК

До уваги громадян, які прямують через 
лінію розмежування у межах Донецької та 
Луганської областей. З 1 березня 2020 року, 
за рішенням Командувача об’єднаних сил, 
усі контрольні пункти в`їзду-виїзду на лінії 
розмежування переходять на весняний період 
роботи, через що встановлюється новий гра-
фік пропускних операцій. Так, пропуск осіб 
та транспортних засобів буде здійснюватися 
щоденно з 07:00 до 18:30. Таким чином, час 
роботи КПВВ збільшується, оскільки у зи-
мовий період контрольні пункти працювали                  
з 08:00 до 17:00.

Державна прикордонна служба України 
просить громадян врахувати цю інформацію 
під час планування поїздок та перетину лі-
нії розмежування через контрольні пункти       
в`їзду-виїзду. dpsu.gov.ua
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З теплими словами подяки минулим и те-
перішнім працівникам виступила і теперіш-
ній завідуючий дитячим садочком Воронкі-
на Людмила Григорівна, яка керує закладом 
вже 17 років.

На свято прийшли привітати ювілярів 
завідувач районним методичним кабінетом 
Людмила Коваленко та секретар профспілки 
Марина Антонова.

Лунали привітання і від колег – завіду- 
ючої «Суржанським» дитячим садочком 
Кумової Галини Іванівни. Колектив «Сонеч-
ка» та його вихованці підготували чудову       
концертну програму. Святкування вдалося!

…А починалось все 21 лютого 1980 року. 
Урочисте відкриття, і перші сто маленьких 
активних хлопчиків та дівчаток переступи-
ли поріг дитячого садочку. І діти, і батьки 
було просто щасливі! Запрацювали відразу 
шість груп. Були й ясла, й молодша, й стар-
ша, й підготовча групи. Відкриття нового 
дитсадочка стало значущою  подією в житті 
району.

Перших вихованців «Сонечка» привітно 
зустрічали завідуюча Жанна Павлівна Пу-
занова, вихователі Людмила Михайлівна 
Биченко, Людмила Михайлівна Муравенко, 
Людмила Степанівна Свіжевська, Людмила 
Іванівна Першина, Ніна Прокопівна Крупі-
на, Тетяна Іллівна Рижкова. З 1 вересня 1980 
року до дружного коллективу приєдналися 
молоді спеціалісти Валентина Миколаївна 
Лебідь, Світлана Анатоліївна Щербонос, 
Валентина Дмитрівна Кіліженко, Людмила 
Федорівна Брославська. Радо зустрів колек-
тив музичного працівника Світлану Олек-
сандрівну Русинову та методиста Надію 
Андріївну Порошкову. Медичний супровід 

забезпечували медичні сестри Надія Семе-
нівна Ракітіна та Світлана Григорівна Соро-
кіна. За правильним та здоровим харчування 
слідкували Любов Петрівна Чумаченко та 
Любов Анатоліївна Шестова. Згодом успіш-
но «влились» до колективу Світлана                                                             
Іванівна Рєзнік та Любов Єфімівна Циба.

Дитячий садок працював шість днів на 
тиждень: з понеділка до суботи, з 7 ранку 

до 7 вечора. Колектив професіоналів постій-
но поповнювався гідними спеціалістами,        
які залишили свій слід в історії «Сонечка».

За сорок років існування дитячий садок 
пережив багато чого. Були й досягнення, й 
розчарування та проблеми. Але незмінними 
залишались професійність всього колективу, 
любов та дітей та довіра батьків. Так, бага-
то випускників «Сонечка» минулих років 
вже приводять до рідного дитячого садочка 
своїх донечок та синочків. Бо 100 % довіря-
ють. Та й як ви думаєте: 1500 випускників            
за 40 років – це вже вагомий показник!

За ці 40 років дитячий садочок дуже 
змінився. Можна впевнено казати, що він 
крокує в ногу із часом, відгукуючись на всі 
сучасні реалії. Наприклад, за реформою до-
шкільної освіти та враховуючи спадковість 
між дошкільною та шкільною освітою (тим 
більш, в реаліях НУШ) вже з наступного 
року садочок буде забезпечено необхідним 
сучасним обладнанням.

В 2003 році посаду завідуючої стала 
обіймати відкрита, закохана в свою справу 
Людмила Григорівна Воронкіна. Вона заува-
жує, що просто не уявляє себе без улюбле-
ного дитсадка, гамірної малечі та чудового 
колективу.

– Приємно, що дитячому садочку з боку 

влади приділяється належна увага, - го-
ворить завідуюча. – Буквально впродовж 
минулого року нам оновили паркан, про-
вели ремонт приміщення, відкрили нову 
групу. Ми забезпечені сучасними меблями, 
новою літературою. У дітей – повноцінне 
харчування. В раціоні малечі й кисломо-
лочні, й м’ясні продукти, й овочі та фрукти 
– все, що необхідно для нормального росту                      
та розвитку дитячого організму.

Тож висловлюємо щиру подяку голові 
районної ради Віктору Васильовичу Мако-
гону, в. о. голови райдержадміністрації Те-
тяні Володимирівні Новиковій, начальнику 
відділу освіти РДА Олександру Вікторовичу 
Селіхову за постійну підтримку та турботу.

Що й казати, в садочку дійсно дуже гарно 
та затишно. Не дивно, що малюки із задово-
ленням вранці поспішають сюди. Що ж на 
них чекає? З 7 до 17.30 вони в самому вирі 
своїх дитячих пригод та подій. Починається 
день із ранкової руханки, далі дітлахи по-
спішають на смачненький сніданок, а вже 
звідки, сповнені сил та бадьорості пряму-
ють на заняття. Ще протягом дня вони на-
солоджуються прогулянками, обідом, сном, 
індивідуальними заняттями. Сумувати про-
сто ніколи. Кожного тижня дітлахи зайняті 
у найрізноманітніших заходах. Окремий вид 

діяльності – це власний ляльковий театр. 
І, знаєте,  з яким задоволенням вихованці 
старшої групи влаштовують спектаклі для 
молодших вихованців!

– А це все тому, що колектив у нас моло-
дий та творчий!- говорить Л. Г. Воронкіна.

Як і сорок років тому, найголовнішими в 
роботі садочку є його вихованці, яких тре-
ба зацікавити, навчити жити в колективі, 
підготувати до школи. Для цього виховате-
лі беруть активну участь у різноманітних 
тренінгах та семінарах, проходять курси та 
вебінари, працюють в рамках СТЕМ-освіти. 
Проводять семінари й на базі ДНЗ, тобто по-
стійно підвищують свій професійний рівень, 
щоб дати дітям максимально необхідний рі-
вень знань та умінь, зробити перебування 
в дитячого садочку захопливим та яскра-
вим. Та що казати, вихователь – це майстер 
на всі руки, який нізащо не дозволить собі          
розчарувати маленьких вихованців.

Що ж, давайте познайомимось з колек-
тивом, який зараз оточує діточок постійною 
турботою та любов’ю, підхопивши естафету  
своїх колег, що починали свій шлях тут, в 
«Сонечку». Очолює колектив вже протягом 

17 років компетентний та чуйний керівник 
Людмила Григорівна Воронкіна. Відпові-
дальність за виховання дітлахів покладена 
на плечі професійних та люблячих: вихо-
вателя-методиста Віру Василівну Щирову, 
вихователів Вікторію Сергіївну Гордєєву, 
Світлану Володимирівну Грачевцову, Надію 
Сергіївну Воронкіну, Ольгу Сергіївну Щер-
бонос, Галину Сергіївну Рижкову, Тетяну 
Петрівну Каргіну, Ларису Павлівну Дени-
сенко, Яну Олександрівну Рижкову, Катери-
ну Михайлівну Карпенко, Надію Петрівну 
Антонову. Допомагають їм у цій нелегкій 
справі помічники вихователів доброзичливі 
Світлана Миколаївна Пясецька, Галина Ва-
силівна Забашта, Олена Іванівна Дмитрієва, 
Надія Михайлівна Сіманченко, Ольга Воло-
димирівна Гречишкіна, Олена Миколаївна 
Трунякова та Анастасія Олександрівна Щи-
рова. Бездоганний музичний супровід завж-
ди забезпечує музичний керівник Світлана 
Вікторівна Валуйська. Здоров’ям малюків 
опікується медсестра Ольга Василівна Ні-
кітіна. Завжди смачно й корисно годують 
кухарі Тетяна Григорівна Чурсіна та Олена 
Іванівна Лактіна. В організації сталої робо-
ти садочка задіяні й ті, чию роботу, можли-
во, не помітно з першого погляду, але вона 
є важливою та потрібною: завгосп Ольга 

Володимирівна Богданова, прачка Олена 
Миколаївна Воронкіна, кастелянша Наталія 
Гаврилівна Ганшина, підсобна працівни-
ця Світлана Олександрівна Щирова, водій 
Володимир Федорович Воронкін, електрик 
Олександр Сергійович Коюда, кочегари 
Олексій Миколайович Щиров та Петро 
Абрамович Янцен. Ось цей дружний, злаго-
джений колектив професіоналів своєї справи 
забезпечує комфортне перебування в «Со-
нечку» 155 невгамовних та непосидючих, 
усміхнених та талановитих діточок, роблячи 
дитячий садочок для них дійсно територією                                                                    
щасливого та безтурботного дитинства.

Вітаємо колектив та всіх ветеранів 
праці дитячого садочка «Сонечко», вихо-
ванців та їхніх батьків з цим чудовим со-
рокарічним ювілеєм. Нехай завжди над 
«Сонечком» яскраво світить сонечко, не-
хай попереду чекають ще безліч ювілеїв, 
а любі вихованці ніколи не забувають це 
щасливе місце та приводять через роки 
сюди своїх діточок. Хай завжди тут лу-
нає радісний дитячий сміх, а чарівні                                                                                    
дитячі посмішки дарують надію на краще!

М. ТИХОНОВА.

Так, вже 40 років із затишної двоповерхової будівлі та охайного подвір’я ДНЗ «Со-
нечко» в «серці» кварталу Миру в селищі Новоайдар чутно радісний дитячий сміх. 
Вже 40 років дитячий садочок «Сонечко» є територією щасливого дитинства                        
для маленьких новоайдарців.

На честь цього ювілею в дитячому садочку пройшло гучне урочисте свято, на яке 
завітали голова районної ради Віктор Макогон, начальник районного відділу освіти 
Олександр Селіхов, ветерани праці, батьки випускники. В. Макогон та О. Селіхов 
привітали дитячий садочок з цією датою вручили подарунок – музичний центр – та 
побажали всього найкращого, обіцяючи завжди підтримувати та сприяти розвит-
ку ДНЗ. Від батьків виступив Сергій Антонов та вручив подарунковий сертифікат         
на озеленення території садка.
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На відкриття прийшли не тіль-
ки офіційні особи із адміністра-
ції міста та Луганської ТЕС, спе-
ціалісти ПРООН, завдяки яким 
саме відбувся проєкт, а й головні 
люди – користувачі бібліотеки. 
Спеціаліст із мобілізації громад 
ПРООН Євген Кузнєцов урочи-
сто перерізав червону стрічку, 
для нього цей проєкт став «пер-
шою ластівкою». Щастинська 
публічна бібліотека першою се-
ред трьох обраних бібліотек Лу-
ганської та Донецької областей 
завершила проєкт та відкрилася 
після проведеного ремонту та 
облаштування читальної зали 

та вхідної групи. Яскраві кольо-
ри сучасного декору, простір 
та світло, функціональна та за-
тишна зональність приміщення, 
нові комфортні меблі, а також 
обладнання, в тому числі і ноут-
бук, проектор та екран – так 
виглядає ще один реалізований                  
проєкт у Щасті.

Присутні на відкритті оновле-
ної бібліотеки громадські діячі 
поставили найвищі відмітки но-
вому інформаційному середови-
щу та подякували представникам 
Програми ООН із відновлення 
та розбудови миру за нові мож-
ливості для громадян міста. До 

речі, ремонт читальної зали та 
вхідної групи бібліотеки став 
також можливим завдяки спів-
фінансуванню Новоайдарської 
районної державної адміністра-
ції, яка виділила кошти на про-
ведення ремонтних робіт, а за 
міжнародний грант відбулася 
закупівля ремонтних матеріалів, 
обладнання та меблів, а також                                             
розробка дизайну приміщення.

Раніше темне, пошарпане 
приміщення тепер стало справді 
привабливим, а книжкові поли-
ці – відкритими та доступними 
для читачів. Це підтвердила ма-
йор поліції, інспектор ювеналь-
ної превенції Тетяна Колесніко-
ва. На відкритті проєкту Тетяна 
оцінила не тільки красу та ком-
форт закладу культури – вона 
також знайшла томик творів 
свого улюбленого письменника,                          
книжки якого досі купувала.

Створення нового сучасно-
го інформаційно-бібліотечного 
центру – це маленька спільна пе-
ремога, за яку завдячуємо праці 
співробітників Щастинської уні-
версальної публічної бібліотеки 
та фінансовій допомозі Програ-
ми ООН із відновлення та роз-

будови миру, яку реалізують чо-
тири агентства ООН: Програма 
розвитку ООН (ПРООН), Струк-
тура ООН з питань гендерної рів-
ності та розширення прав і мож-
ливостей жінок (ООН Жінки), 
Фонд ООН у галузі народонасе-
лення ((ШГРА) і Продовольча та 
сільськогосподарська організація 
ООН (ФАО). Програму підтри-
мують дванадцять міжнародних 
партнерів: Європейський Союз, 
Європейський інвестиційний 
банк, а також уряди Великої Бри-

танії, Германії, Данії, Канади, 
Нідерландів, Норвегії, Польщі, 
Швеції, Швейцарії та Японії.

«Бібліотека, до якої хочеться 
ходити» – такий у нас вийшов 
проєкт, і це – найвища оцінка. 
Відкрили черговий проєкт, дя-
куємо спеціалістам Програми 
ООН із відновлення та розбудови 
миру Євгену Кузнєцову, Олексію 
Скворцову, Артему Комолову та 
співробітникам універсальної 
публічної бібліотеки м. Щастя.

schastye-rada.gov.ua

18 лютого у місті Щастя, що розташоване на лінії зіткнення 
у Луганській області, відбулася знакова подія у сфері культу-
ри – відкриття проєкту Програми ООН із відновлення та роз-
будови миру під назвою «Створення інформаційно-дружнього 
середовища на базі універсальної публічної міської бібліотеки                                                   
м. Щастя». Бібліотека розташувалася у приміщенні Палацу куль-
тури, і тут читачі знаходять свої улюблені книжки та прово-
дять  традиційні літературні зустрічі. Водночас за останні роки 
бібліотека стала місцем громадської активності, де люди похило-
го віку вивчають комп’ютерну грамотність, а щастинці, обізнані 
у впровадженні здорового способу життя, навчають інших          
жити здорово та щасливо.

В рядах любителей бильяр-
да – пополнение! Все боль-
ше и больше игрой начинают              
заинтересовываться подростки.

Чтобы поощрить увлечение 
молодежи, правление райпо-
требсоюза и КП «Спорт для 
всех» (и. о. директора Евге-
ний Белобровский) совмест-
ными усилиями организо-
вали и провели юношеский 
турнир по бильярду «Свободная                            
пирамида».

Участие в турнире приня-
ли восемь юных бильярдистов: 
Влад Баев, Евгений Ефамов, 
Дмитрий Батурин, Кирилл Мор-
дасов, Максим Дугинов, Да-
нил Михин, Александр Шопин, 
Дмитрий Дмитриев.

Игра проходила в спортив-
ном напряжении и по количе-

ству захватывающих моментов 
совсем не уступала поединкам 
опытных спортсменов-би-
льярдистов. Молодежь про-
демонстрировала и неплохую 
технику игры, и стремление к 
победе. Все боролись увлечен-
но и самозабвенно. У каждого 
были свои тактики и стратегии,                                                
которые давали свои результаты.

Финальная битва между Ки-
риллом Мордасовым и Мак-
симом Дугиновым удалась на 
славу. Напряжение витало в 
воздухе до последней минуты. 
И по итогу разница в шарах 
составила… всего лишь один 
шар! Потрясающий и непред-
сказуемый результат! Теперь 
вы понимаете, что, говоря о ко-
лоссальном напряжении и зре-
лищности борьбы, я нисколько                                   

не преувеличиваю.
Конечно, соревнований без 

наград не бывает. Финалисты 
награждены грамотами и меда-
лями. Полуфиналистам вручены 
грамоты.

Также для участников турни-
ра был организован перекус в 
виде горячих бутербродов, пе-
ченья, булочек, кофе и компота.

Участники признались, что у 
них остались самые позитивные 
впечатления от турнира. Ребята 
отлично отдохнули и с пользой 
провели свободное время: и по-
общались с единомышленника-
ми, и посоревновались.

Надеемся, что такие юно-
шеские турниры станут регу-
лярными и будут собирать все 
больше и больше юных бильяр-
дистов, поднимая районный                       

бильярд на новый уровень.
А вам, участники, говорим: 

«Большое спасибо!» за отлич-
ную игру. Новых вам успехов, 
спортивного рвения и азарта, 

побед, достижений, покорения 
новых бильярдных вершин.   
Молодцы! Так держать!

В. КОРНЕЕВ, председатель 
правления РПС.

Юбилей всегда воспринимает-
ся как некая веха на жизненном 
пути, торжественное событие. 
Поэтому, конечно же, мы никак 
не могли пройти мимо «круглой» 
даты в жизни нашего замечатель-
ного земляка. Так что жители 
села Безгиново решили устроить 
в честь 60-летия поэта-сатирика 
Федора Николаевича Руденко на-
стоящий творческий бенефис в 
сельском клубе.

Всех неравнодушных людей 
буквально охватила волна вдох-
новения. Хотелось сделать что-
то необыкновенное, достойного 
уровня. Для того, чтобы сложи-
лась картинка сценария, все углу-
бились в доскональное изучение 
творчества поэта. И постепенно 
все стало получаться! И праздник 
удался на славу.

Юбиляру мы подготовили мно-
го приятных сюрпризов. Первым 
делом пригласили поучаствовать 
в концерте его хорошего друга, 
организатора культурного отды-
ха в с. Муратово Виктора Нико-
лаевича Гуру. Он исполнил соб-
ственную дружескую пародию на 
творчество юбиляра и спел много 
лирических песен. Одну из них, 
а именно песню «Мама» Кузь-
мы Скрябина, Виктор посвятил                            
матери Ф. Н. Руденко.

Полной неожиданностью, 
просто как гром среди ясного 
неба, стало появление на сцене 
одноклассников нашего дорогого 
юбиляра – Николая Иванови-
ча и Нины Васильевны Бурым. 
Когда они вышли на сцену с 
караваем и цветами, восторг 
и волнение виновника торже-
ства передалось всему залу. 
Зрители замерли. Первым 
делом Николай Васильевич 
высказал слова благодарно-
сти Юлии Васильевне Руден-
ко за такого замечательного                                             
сына и вручил ей подарок.

У хорошего человека мо-
жет быть только хорошая 
мама. Очень нежную и тро-
гательную песню «Позвоните 
матерям» исполнила невест-
ка Юлии Васильевны Вера 
Николаевна Руденко. А в это 
время старший сын, брат Фе-
дора Николаевича Владимир 
Николаевич Руденко пре-
поднес матери букет цветов. 
Зрители не сдерживали слез –                                               
такой трогательный момент.

Стихами порадовала по-
эта-юбиляра его тетя Н. А. Ско-
робагатько. И вместе с Юлией 
Васильевной они исполнили                
для сына и племянника песню.

Конечно же, все с нетерпением 

ожидали, когда же придет черед 
юмориста, поэта поделиться сво-
им талантом с публикой. Федор 
Николаевич заметил, что сейчас 

уже не читает свои произведе-
ния со сцены. Но безгинянам по-
везло. Для дорогих земляков он 
сделал исключение. В исполне-
нии автора прозвучало много за-

мечательнейших юморесок. Да, 
у него особый стиль. Свой, такой 
родной и понятный всем. Каждая 
его юмореска – это уникальный 
кладезь и правды жизни, и по-
вседневных реалий, собранных в 
неповторимые юмористические 

стихотворные строки. Просто 
заслушаешься! А смеешься – 
не остановишься!

В завершение выступле-
ния поэт сказал: «Я читал 
и смотрел каждому в глаза, 
видел ваш интерес, отклик. 
Это очень важно для автора – 
знать, что тебя понимают, про-
изведениями интересуются. 
Спасибо вам за это, дорогие 
земляки!». Также Федор Нико-
лаевич выразил уверенность в 
том, что живописное родное 
Безгиново, его трудолюбивые, 
талантливые жители будут 
жить всегда, сохраняя колорит 
и свою неповторимость.

Как бы подтверждая слова 
автора, на сцену вышла юная 
талантливая девочка, житель-
ница села, школьница Алина 
Скрипко и отлично прочла 
юморески Ф. Н. Руденко.

В стихотворении «Де ти, 
юність?» есть такие строки: 
«Де ти, юнь моя крилата?
Де ви, роки чарівні?
… Бо ми хлопці в темну нічку
Пообносили садки.
Баба сапою як била – 

Я їй дулю показав,
А з конюшні вкрав кобилу
Й цілу ніч дівчат катав…».
В шуточной форме желание 

поэта было исполнено. Жите-
ли села подарили ему картину 
с изображением «молодильных  
яблок» и лошадки.

Свою концертную програм-
му подготовили участники во-
кального ансамбля «Безгиняноч-
ка». Кроме любимых многими 
украинских песен, артистки ис-
полнили песню на слова сти-
хотворения «Автопортрет», под                          
мотив песни «Синий иней».

По доброй сложившейся тра-
диции нашего села концертная 
программа закончилась на-
родным гулянием, с песнями,         
танцами и поздравлениями.

Так что, уважаемый Федор 
Николаевич, наш неповторимый, 
талантливый земляк! Еще раз 
от всей души поздравляем Вас 
с юбилейным Днем рождения! 
Примите от нас самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, взаимопонимания! 
Желаем Вам дальнейших твор-
ческих успехов и воплощения 
всех творческих планов и заду-
мок! Радуйте нас своим талантом           
непрерывно!

 
Л. ГУЗЕВА, 

заведующая Безгиновским 
сельским клубом.
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Конечно, особое отношение у меня к моей 
любимой «Марсианочке». Каждую участницу, 
из тех, кто начинал славную творческую исто-
рию этого самодеятельного коллектива, знаю 
давно. Еще в 80-е годы бригада Нины Федо-
ровны Гончаровой славилась не только высо-
кими показателями в труде, но и в самодея-
тельности. Все знают «поющую эскадрилью» 
из любимого фильма «В бой идут одни стари-
ки», но не всем известно, что такую же славу 
в мирные послевоенные годы снискала себе 
и бригада Нины Федоровны Гончаровой, с 
которой, собственно, и началось становление 
«Марсианочки». Что и говорить, бригада была 
показательной во всем. Даже территория пти-
цефермы напоминала скорее парк культуры, а 
не производственный участок. Везде, где толь-
ко можно, заботливыми руками наших мар-
совских девчат (в большинстве там работали 
«свои») были высажены розы, да и территория 
фермы имела вид ухоженного европейского 
бульвара. А уж как запоют девчата, так песня 
по всей округе слышна!

Потом в коллектив пришел художественный 
руководитель Владимир Болдинов, который 
стал серьезно заниматься с нашими талант-
ливыми землячками, и в результате многолет-
ней кропотливой работы создал действительно 
народный коллектив.

Однажды я побывал в Сватово у своего 
друга, Сергея Кривоноса, который в то вре-
мя работал редактором районной газеты. От 
него услышал интересную новость о том, что 
на Сватовщине существует практика при-
сваивать самым талантливым жителям ра-
йона звание «заслуженный специалист Сва-
товского района». Есть у них и заслуженные 
учителя Сватовского района, и заслуженные 
артисты Сватовского района, и заслуженные                  

хлеборобы Сватовского района, и так далее.
Мне показалось это очень логичным и пра-

вильным, ведь в районе все на виду, все друг 
друга знают. Поэтому после отчетного концер-
та пошел я в районный совет с проектом реше-
ния о присвоении самым талантливым жите-
лям Новоайдарского района подобного звания, 
чтобы после его утверждения депутаты, на-
пример, могли присвоить нашим самодеятель-
ным артистам звание «Заслуженный артист                                              
Новоайдарского района».

А что, посудите сами: заказать нагрудные 
знаки несложно, разработать и отпечатать 
удостоверения – тоже дело нехитрое. Но, на 
мой взгляд, с решением этого вопроса наш 
депутатский корпус сможет реализовать сразу 
несколько важных задач. Во-первых, мы возда-
дим должное тем, кто не один десяток лет отда-
ет себя любимому делу и добивается при этом 
высоких творческих результатов. Во-вторых, 
такой подход послужит стимулом для того, 
чтобы в самодеятельность вливались молодые 
таланты. И, в-третьих, наша громада докажет, 
что ценит талант каждого человека независимо 
от того, поет он на сцене, учит детей в шко-
ле, лечит в больнице или получает высокие 
урожаи в поле. Остается надеяться, что депу-
таты райсовета мои предложения поддержат.    
Очень этого хотелось бы.

В. МАРТЫНОВ.От редакции: А как на это предложение 
отреагируете вы, уважаемые читатели? Ка-
кое решение приняли бы вы, если бы были депу-
татом районного совета, или какой наказ дали 
бы своему представителю в районном совете? 
Пишите. Нам очень важно знать ваше мне-
ние, которое мы непременно донесём до сведе-
ния депутатского корпуса. Ждем ваших писем, 
звонков и сообщений на электронную почту.

Помните феерическое выступление на сцене Новоайдарского РДК наших народ-
ных коллективов, которые подтвердили звания «народный», а артистки из Счастья 
вполне обосновано такое звание заслужили? Вместе со всеми радовался достижениям                               
самодеятельных коллективов и я.

Ветеринарно-санітарні вимоги, 
обов’язкові для виконання 

в галузі бджільництва
1. Реєстрація пасіки за місцем 

проживання фізичної особи або за 
місцезнаходженням юридичної.

2. Ветеринарно-санітарний 
паспорт видається державною 
установою ветмедицини після     
обстеження пасіки.

3. Ветеринарно-санітарний 
паспорт є офіційним документом, 
який слід пред’являти для отри-
мання ветеринарного свідоцтва або 
довідки.

4. При розміщенні, облаштуван-
ні пасіки, утриманні, годівлі, розве-
денні бджіл дотримуватися вимог 
Інструкції щодо попередження та 
ліквідації хвороб і отруєнь бджіл.

5. Власникам бджолосімей, 
пакетів, маток, що перевозять-
ся, видається ветеринарне сві-
доцтво (довідка) державними 
установами ветеринарної меди-
цини. До перевезення на медозбір 
допускаються клінічно здорові 
бджолосім'ї, які піддавалися про-
філактичним обстеженням та об-
робкам, а також клінічному огляду                                      
перед відправленням.

6. Пасіки піддаються ветери-
нарно-санітарному обстеженню не 
менше двох разів на рік з одночас-
ним відбором зразків підмору, роз-
плоду бджіл та іншого матеріалу.

7. При встановленні заразних 
захворювань бджіл пасіку оголо-
шують неблагополучною та вво-
дять обмеження на реалізацію   
продуктів бджільництва.

8. Для лікування бджіл застосо-
вують лише зареєстровані в Украї-
ні препарати згідно з настановами 
щодо їх застосування.

9. Підставою для реалізації 
меду на продовольчому ринку є 
наявність ветеринарно-санітарно-
го паспорта та експертний висно-
вок держлабораторії ветеринарно-     
санітарної експертизи на ринку.

Бджоляру з метою охорони 
медоносних бджіл від хімічного 

отруєння необхідно:

1. Виконувати вимоги за-
конодавства України з питань        
бджільництва.

2. Зареєструвати пасіку за міс-
цем проживання або за місцезна-
ходженням у місцевих державних 
адміністраціях.

3. Розміщувати пасіки на зе-
мельних ділянках, які нале-
жать їм на правах власності або                         
користування.

4. При зміні назви чи адреси па-
сіки проінформувати про це район-
не (міське) управління Держпрод-
споживслужби протягом 10 днів.

5. При розміщенні пасік на зе-
мельних ділянках інших власників 
або перевезенні (кочівлі) пасік за 
згодою інших власників або корис-
тувачів поставити пасіку на облік 
у сільській раді, на територію якої 
прибув на кочівлю, або на території 
якої розмістив пасіку.

6. При отриманні повідомлення 
про проведення хімічних обробок 
сільськогосподарських угідь або 

присадибних ділянок на терито-
рії сільської ради, де розміщена 
пасіка ізолювати бджіл у вули-
ках або вивезти пасіку в безпеч-
не місце на термін, передбачений 
обмеженнями при застосуванні                           
конкретних пестицидів.

Юридичні та фізичні особи, 
які застосовують засоби захисту 

рослин, зобов’язані:

1. Дотримуватися діючих нор-
мативно-правових актів, що перед-
бачають охорону бджіл від отруєнь 
(хімічного токсикозу).

2. Завчасно, до початку прове-
дення обприскування, попередити 
пасічників через засоби масової 
інформації, а саме:

2.1. Оповіщати не менш ніж за 
2 доби при використанні наземної 
апаратури.

2.2. Оповіщати не менш ніж за 
3 доби при використанні авіаційної 
техніки.

2.3. Оповіщати не пізніше 
ніж за 3 доби при застосуван-
ні засобів захисту рослин на                                           
медоносних рослинах.

3. В повідомленні про застосу-
вання ЗЗР сповіщати дату обробки, 
назву препарату, ступінь і строк дії 
токсичності препарату.

4. При застосуванні хімічно-
го обприскування на медоносних 
рослинах попередити пасічни-

ків, пасіки яких знаходяться на 
відстані до десяти кілометрів                                      
від оброблюваних площ.

5. Не застосовувати засоби за-
хисту рослин, стимулятори їх рос-
ту, мінеральні добрива, інші пре-
парати, що можуть призвести до 
фізичного знищення бджіл під час 
медозбору.

6. Застосовувати у сільському 
та лісовому господарстві, на при-
садибних ділянках тільки тi пести-
циди i агрохiмiкати, що пройшли 
державну реєстрацію i включені 
в Перелік препаратів, дозволених 
до авіаційного та наземного за-
стосування в Україні, роздрібного      
продажу населенню.

7. Не допускати обробку квіту-
чих медоносів і пилконосів під час 
масового льоту бджіл, безпосеред-
нього контакту покрову бджіл з ро-
бочим розчином інсектицидів.

8. Використовувати не токсичні 
або слаботоксичні для медоносної 
бджоли інсектициди.

9. Суворо дотримуватися рег-
ламентів застосування в навко-
лишньому середовищі токсичних       
для бджіл речовин.

10. Обмежувати застосування 
мікрокапсульованих препаратив-
них форм.

11. Всі роботи з пестицидами і 
агрохімікатами проводити в ранко-
ві (до 10:00) і вечірні (18:00 - 22:00) 
години при мінімальних висхідних 

повітряних потоках.
12. У випадку застосування пе-

стицидів в умовах закритого ґрунту 
обробки проводити увечері після 
закінчення льоту бджіл.

13. Проводити обприскування 
наземним методом при швидкості 
вітру до 3 м/с (дрібнокрапельне) 
і 4 м/с (крупнокрапельне). При 
застосуванні аерозольних гене-
раторів санітарно-захисні зони 
повинні відповідати вимогам, за-
значеним в інструкції для даного                        
виду апаратури.

15. Всі проведені хімічні об-
робки фіксувати в журналі обліку 
застосування пестицидів на по-
сівах, у садах, теплицях і інших         
об’єктах господарства.

17. Виконувати основні ви-
моги щодо захисту рослин: су-
воре додержання регламентів 
зберігання, транспортування, тор-
гівлі та застосування засобів захи-
сту рослин; збереження корисної                           
флори і фауни.

18. Допускати до роботи з пе-
стицидами і агрохімікатами осіб, 
які не мають протипоказань за 
станом здоров’я і пройшли ме-
дичний огляд, пройшли спеці-
альне навчання та мають допуск 
(посвідчення) на право роботи із 
зазначеними пестицидами і агро-
хімікатами. Всі працівники при 
виконанні робіт з пестицидами і 
агрохімікатами повинні мати при 
собі медичну книжку, допуск (по-
свідчення) і наряд на виконан-
ня певних робіт з пестицидами і                                                            
агрохімікатами.

Н. ЯКИМЧУК, начальник 
Новоайдарського РУ ГУ 
Держпродспоживслужби 

в Луганській області.

Бджільництво – цінна галузь сільського господарства, яка дає мед, віск, квітковий пилок, маточне мо-
лочко і бджолину отруту. Вимоги законодавства України щодо безпеки медоносних бджіл від отруєнь при 
використанні засобів захисту рослин в сільському і лісовому господарстві визначаються Законом України «Про 
бджільництво»; Державними санітарними правилами ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та 
застосування пестицидів у народному господарстві».

Упродовж 2019 року архівним відді-
лом Новоайдарської райдержадміністра-
ції здійснювалися заходи щодо виконан-
ня Закону України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи».

Працівники відділу працюють відпо-
відно до планів роботи та завдань, які 
надходять в процесі роботи від керівни-
цтва районної держадміністрації та Дер-
жавного архіву області. Особлива увага 
була зосереджена на забезпеченні збері-
гання документів Національного архів-
ного фонду та прийманні документів на 
постійне зберігання.

Станом на 01 січня 2020 року в ар-
хівному відділі райдержадміністрації 
знаходиться на державному зберіганні 
4371 од. зб. документів Національно-
го архівного фонду, 2 фонди особово-
го походження учасників АТО (ООС)                   
та 1 газетний фонд.

Згідно з планом розвитку архівної 
справи та графіком приймання докумен-
тів на державне зберігання у 2019 році 
архівним відділом райдержадміністрації 
прийнято на державне зберігання 421 од. 
зб. документів НАФ та 55 річних підши-
вок газети «Вісник Новоайдарщини».

Протягом 2019 року архівним відді-
лом було проведено 12 засідань експерт-
ної комісії відділу, на яких розглянуто 
питання, що стосувалися схвалення 
описів справ постійного зберігання – 32 
описи на 1236 справ, описів справ з осо-
бового складу – 33 описи на 725 справ, 
17 актів про вилучення для знищення 
документів, не внесених до Національ-
ного архівного фонду на 6492 справи; 7 
номенклатур справ; 9 інструкцій з діло-
водства, також розглянуто 6 положень 

про експертні комісії та архівні підроз-
діли установ, підприємств, організацій 
району.

Згідно графіку проведення переві-
рок роботи архівних підрозділів у 2019 
році архівним відділом було проведено 
3 тематичні перевірки на підприємствах,      
в установах, організаціях.

На особистому прийомі було прийня-
то 60 громадян. Піднімались питання 
стосовно реформування, земельних від-
носин та захисту майнових прав, соці-
ально-правового характеру. Всі заяви і 
звернення розглядалися у встановлений 
чинним законодавством термін.

Надано 140 консультацій і роз’яснень 
працівникам установ і організацій різ-
них форм власності з питань архівної 
справи та діловодства.

Підготовлено 7 онлайн-виставок на 
офіційній сторінці у мережі Facebook.

Працівниками відділу постійно на-
дається методична і практична допомо-
га працівникам установ, підприємств            
і організацій з архівних питань. 

О. ПІДДУБНА, начальник 
архівного відділу 

Новоайдарської райдержадміністрації.
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Согласно историческому преданию, эта 
дата появилась благодаря самовлюблен-
ности римского императора Августа и 
здравому смыслу Папы Римского.

Август желал во всем походить на сво-
его предшественника Юлия. В 27 году до 
нашей эры месяц февраль имел постоян-
ное число дней – 30. А в юлианском ка-
лендаре был полный порядок и на смену 
месяцу с тридцатью одним днем приходил 
тридцатидневный. Второй летний месяц 
носил имя Великого Цезаря - «Юлиус». И 
новый император, в свою очередь, следую-
щий «секстилиус» приказывает именовать 
«Августом». Но ведь июль-то имеет 31 
день, значит, и август должен иметь ни-
как не меньше. Откуда взять этот «недо-
стающий» день? На помощь императору 
пришел сенат, недолго думая, решивший 
«урезать» февраль, чтобы уравнять по 
дням оба месяца. С тех пор два соседних 
месяца – июль и август – стали иметь 
одинаковое количество дней. А февраль     
оказался самым коротким месяцем года.

В 1528 году основатель григорианско-
го календаря Папа Римский Григорий ХІІІ 
предлагает передвинуть летоисчисление 
на десять дней вперед, а високосными го-
дами считать те, число которых делится  
на четыре – 1528, 1600, 2008…

Интересные факты дня
* В православии 29 февраля называ-

ют Касьянов день. По легенде, однажды 
Николай Чудотворец и Касьян путеше-
ствовали вместе и заметили на дороге 
большую яму с грязью и в ней человека 
с телегой. Этот человек попросил их о 
помощи - вытащить его телегу из грязи. 
Николай Чудотворец сразу же принялся 
помогать, в то время как Касьян отказал 
путнику о помощи из-за того, что не хо-
тел испачкать свою одежду. Бог прогне-
вался за такой поступок на Касьяна и не 
дал ему возможности в календаре иметь 
свой день каждый год, а только раз в 
четыре года. Николай Чудотворец полу-
чил, наоборот, поощрение, и его именины                                                      
происходят два раза в год.

* Шанс родиться 29 февраля у ребен-
ка примерно 1 к 1500. В Книге рекор-
дов Гиннесса зафиксировано одно нор-
вежское семейство, трое детей которого 
появились на свет именно в этот день,                              
причем в разные високосные годы.

 * В мире ныне живет около четырех 
миллионов человек, чья дата рож-
дения официально зарегистрирова-
на на этот день. Это составляет всего                                  
0,069 % населения Земли. 

* Люди, рожденные 29 февраля, в 
древности считались избранными, на-
деленными невероятными талантами. 
Астрологи предупреждают: если в вашей 
жизни вдруг появится такой человек, 
будьте внимательны. Это люди-послан-
ники, которые возникают в чужих судь-
бах отнюдь не случайно: они несут очень                                
важную информацию.

* В Финляндии, Ирландии и Шот-
ландии в давние времена существовал 
обычай: 29 февраля женщина имела пра-
во сделать мужчине предложение. Если 
мужчина не хотел связывать себя се-
мейными узами и отвечал даме отказом,                                          
с него брали крупный штраф.

Приметы
Лес трещит – жди мороза, шуршит – 

оттепели.
Туман или снег в этот день – к урожаю.
Сны, увиденные 29 февраля,                                 

скоро сбудутся.

 

Звичай просити прощення прийшов 
до нас з Єгипту. Ця країна близько двох 
тисяч років тому прихистила від пере-
слідувань Ірода святу родину — Ісуса і 
його матір Марію. Пізніше тут з’явилися 
християнські монастирі.

Ченці перед Великоднем йшли на 
сорок днів в пустелю, щоб на самоті 
молитися Господу нашому, стаючи в 
помислах своїх духовно ще чистіше, і 
тим самим підготувати себе до зустрічі 
з Христом у день його воскресіння. Але 
в пустелі чоловіку самотнім провести    
сорок днів дуже важко.

Небезпеки підстерігають на кожному 
кроці. Це і голодні звірі, і змії, і отруй-
ні павуки. Ченці, ідучи в пустелю, зна-
ли, що можуть не повернутися назад, і 
що, можливо, більше ніколи не побачать  
людей, що з ними вони прощаються.

Тому, йдучи, вони просили вибачення 
у всіх за все, навіть за погані думки, які, 
можливо, виникали у них в голові.

Поступово цей звичай поширився і 
закріпився.

 
Традиції і звичаї

У народі було прийнято на Проще-
ну неділю сідати за стіл 7 разів. Їжа в 
це свято може бути будь-яка, адже до 
настання поста ще є час. Але останній 
прийом їжі повинен бути переважно 
тваринного походження. Після захо-
ду сонця їжу їсти забороняється. Всі 
залишки їжі повинні бути викинуті 
або роздані. Входити в Великий пост 
з продуктами, що залишилися після                                                           
Масниці, забороняється.

У Прощену неділю прийнято не 
тільки просити вибачення, а й каяти-
ся перед Богом, прощати самому. Цей 
день є підготовчим періодом очищен-
ня душі перед тим, як людина прийме                                
Великий Піст.

У цей день не прийнято було пити ба-
гато спиртного, оскільки потрібно було 
бути готовим до «чистого понеділка» — 
першого дня посту.

Для людей дуже важлива ця традиція, 
тому що вона допомагає відновити мир 
у серці і примиритися з тими, кого вони 
образили. Цей обряд супроводжуєть-
ся словами: «Прости мене Бога ради», 
на що слід відповідь — «Бог простить, 
і я прощаю». Після цього відбувається     
обмін поцілунками і поклонами.

Як і у кого 
правильно 

просити вибачення
Важливо розуміти, що подумки про-

сити вибачення не можна — тільки    
вголос і щиро, від душі.

До речі, між «прости» і «вибач» є 
велика різниця. Якщо людина просить 
його вибачити, то це прохання «виве-
сти його з вини», зробити вигляд, що 
ніхто ні перед ким не винен. А попро-
сити вибачення — це значить «визнати 
свою провину і пообіцяти виправитися».     
Останнє якраз і шанується в Біблії.

Просити вибачення треба у того, кого 
ви колись образили. Нехай навіть ненав-
мисно. У Біблії говориться, що кожна 
людина повинна любити весь свій люд-
ський рід і каятися за помилки предків.

ukrtoday.com.ua

 
60-й день високосного года в григорианском календаре. До конца года             

остается 306 дней.
Земля делает годовой оборот вокруг Солнца не за целое число дней 

(365), а за 365 суток и 6 часов (точнее — 365 суток 5 часов 48 минут и 
46 секунд). Чтобы не отставать от космических процессов, алексан-
дрийские астрономы разработали календарь, в котором каждый год,                                                                                                    
кратный четырем, имел дополнительные сутки в феврале.

Святкування Прощеної неділі проходить в останній день перед Великим                    
сорокаденним постом. 

Весь православний світ в цей день просить вибачення, щоб звільнити своє 
серце від злоби, очистити душу від негативу і вступити в найсуворіший і до-
вгий піст з чистою душею і всепрощенням, а після з радістю зустріти Світлу 
Пасху Христову. Як сказав Господь: «Бо якщо ви будете прощати людям гріхи 
їхні, то простить і вам Отець наш Небесний, а якщо не будете прощати лю-
дям гріхи їхні, то й Отець ваш не простить вам провин ваших» (Мф. 6, 14-15).

За оцінками фахівців, зараз у світі 
налічується приблизно 200 млн нарко-
манів. Іноді називають цифру в декілька 
разів більшу. Сьогодні у наших містах 
чимало підлітків уже залучені до нарко-
тиків. У цьому віці їм треба набиратись 
знань і життєвого досвіду, щоб завтра 
стати основою суспільства і взяти від-
повідальність за долю країни, але де 
їм... Їхня проблема, – де б дістати гро-
шей на чергову дозу! Хто це зупинить?              
МИ – всі разом!

Поряд із уже всесвітньо відомими 
наркотичними препаратами за останні 
10 років у багатьох країнах збільшилося 
число наркоманів, що вживають так зва-
ні психотропні наркотики. У цьому від-
ношенні найнебезпечнішими виявилися 
амфетаміни і глюциногени, ЛСД та інші 
похідні лизергінової кислоти, що не є, на 
відміну від інших психотропних препа-
ратів, медичними і становлять виняткову 
небезпеку для людини.

Стан залежності від наркотиків ха-

рактеризується трьома фактами: не-
переборним бажанням продовжувати 
прийом наркотиків; потребою поступо-
во збільшувати дозу; залежністю пси-
хічного, а іноді і фізичного характеру                            
від впливу наркотиків.

Так званий синдром наркоманії вини-
кає в результаті прийняття наркотичного 
засобу, незалежно від того, відбувається 
це випадково або після систематичного 
вживання. 

Наркоманія – страшна хвороба су-
часного світу. Серед наркоманів висо-
ка смертність від вживання наркотиків, 
крім того, наркоманія важко лікується.

Про шкідливість наркотиків сказа-
но чимало. Проте занепокоєння вче-
них і лікарів, викликане поширенням 
наркоманії, зростає, тому що поки 
що значне число людей – і насампе-
ред молоді – недостатньо усвідомлює                                       
згубність наркоманії.

Вживання наркотиків – не безгрішне 
заняття, що можна кинути без зусиль. Це 
дійсно «чума», і тим більш небезпечна. 
Наркоманія – серйозна хвороба, що по-
требує спеціального лікування. Потрібні 
великі зусилля, щоб вилікувати і переви-
ховати наркомана. Немає нічого більш 

жахливого, аніж мати члена сім'ї – нарко-
мана, що по своїй волі змушує страждати 
не тільки самого себе, а й своїх рідних.

Запам’ятайте: перш ніж спробу-
вати наркотик, міркуйте, які наслід-
ки на вас чекають. Навіть якщо ви 
спробували наркотик – негайно звер-
тайтесь за допомогою до лікаря-нар-
колога, і що раніше ви це зробите,                                                                      
тим більше шансів на одужання.

Л. БАБЕНКО, лікар-нарколог.

 
 

Наркоманія… Скільки смертей за цим словом, скільки болю, скільки полама-
них життів? Дуже багато! І невідомо, скільки ще життів заберуть із собою                                
в нікуди наркотики!

Більшість підлітків, що пробують наркотики, і не підозрюють, у що це 
обов'язково обернеться для них у недалекому майбутньому! Як правило, нарко-
мани, коли усвідомлюють, що вони хворі, намагаються реабілітуватися, але, на 
жаль, більшість із них повертається до наркотиків, лише трохи подовжуючи                                            
життя, яке вже не в радість ані їм, ані рідним!



считать 
недействительным

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на 
ім’я ГОЦМАНА Михайла Матві-
йовича, 24.10.1968 р. н., вважати 
недійсним. 

АТЕСТАТ про середню осві-
ту АН № 50279076, виданий          
22.06.2018 р. на ім’я КАРТАШЕ-
ВА Єгора Олександровича, вважа-
ти недійсним.

ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО на 
ім’я МОРДАСОВА Олександра   
Валерійовича, 03.12.1989 р. н., 
вважати недійсним.

ПОСВІДЧЕННЯ УЧАС-
НИКА БОЙОВИХ ДІЙ на ім’я                       
СТЕПАНЕНКА Віталія Леоні-
довича, 09.05.1980 р. н., вважати                      
недійсним.
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куплю

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

услуги

продам

СРОЧНО трёхкомнатную КВАРТИРУ. Недорого. 099-60-65-706.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds (Барский                  

машзавод), б/у. Итальянская автоматика.  099-36-88-604.
СПАЛЬНЮ, б/у. 095-031-52-10.
ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО, БЕНЗОПИЛУ «Белмаш»,              

охотничье РУЖЬЁ (12-й калибр). 095-557-10-57.
БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ мясных и яичных пород, ИНДЮ-

КОВ, УТОК, ГУСЕЙ, МУЛАРДОВ. СТАРТОВЫЕ КОРМА.               
099-713-58-70. Олег.

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

НАСІННЯ (люцерна, конюшина, еспарцет, стоколос, судан-
ка), сидератів, медоносів, соняшнику, кукурудзи. 099-503-69-17,         
067-68-92-726. www.semenatrav.com

СЕНО в тюках. 1,30 грн. 066-325-24-09.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг. 066-31-32-595.

КРС: быков, коров, тёлок. 
095-05-22-071, 095-900-82-92.

КРС. 099-005-75-77,                
096-313-90-50.

РАСПИЛОВКА ДРОВ. 066-143-66-51.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.

095-51-23-839

ДУШЕНКО Николай Кузьмич
(04.12.1924 - 27.02.2011)

Сердце жмёт пустота, 
На душе лишь тоска от потери.

Ты ушёл от нас навсегда,
Но дело в том, что «навеки» - не верим!

Вечный покой твоей душе, Царствие Небесное... 
Спи спокойно. Вечная тебе память.

Дочь, сын, невестка, внуки, правнуки.

ПОМНИМ.. .

Ремонт 
изготовление, 

перетяжка, 
 мягКОЙ мЕбЕЛи
095-410-86-01, 067-640-64-14.

СЕМЕНА
подсолнечника, 

кукурузы
(отечественной и 

импортной селекции), 
а также эспарцет, 

люцерна, костер, суданка.
Тел. 066-494-46-15
        097-641-89-63

Магазин «Урожай»
г. Старобельск, ул. Кирова, 43/а, 

в районе монастыря (бывшая ВЧ)

работа
СРОЧНО! На молокоперерабатывающее предприятие требуют-

ся РАБОЧИЕ (мужчины и женщины). Постоянная занятость, ста-
бильная и высокая заработная плата. с. Колядовка. 095-49-50-353,                          
050-285-61-39.

Фермерство продає курей-несучок 
кращих яйценосних порід, 

вирощених на домашніх кормах. 
Доставка безкоштовна.

Тел.: 066 039 95 20, 068 902 33 04

Овен. Работа требует большой организованности, дисциплины и 
осознания ответственности. У сильных духом людей появляются бла-
гоприятные возможности для продвижения в карьере, а у слабых – 
наступает период испытаний. Из-за перенапряжения и неправильной 
эмоциональной реакции возможно возникновение психосоматиче-
ских осложнений. Активность и обдуманные поступки в достижении 
цели обязательно приведут к результату.

Телец. Благоприятный месяц для Тельцов, чувство жизне-
утверждения и уверенности способствует успехам в деловой ак-
тивности и в финансовой сфере. Хорошее время для общения с 
партнерами, публичных выступлений, рекламных мероприятий, уста-
новления различных контактов, подписания важных документов, по-
иска поддержки влиятельных лиц. Улучшаются отношения с супругом,                                                                                                                                   
любимым человеком, приятелями, соседями, родственниками.

Близнецы. Свобода в сфере общения, эффективно проходят со-
вместные неформальные собрания и мероприятия. Даже стесни-
тельные люди хотя бы немного раскрепощаются, становятся более 
непосредственными. Интерес к новинкам и современным техно-
логиям расширяет ваши возможности. Появляются шансы всту-
пить в какое-либо общество, найти своих единомышленников.                                
Благоприятное время для начала работы или нового проекта.

Рак. Решение деловых и производственных вопросов сопровож-
дается личным противостоянием, столкновением мнений и инте-
ресов. Возрастет стремление к лидерству, активность в профессио-
нальных и политических делах. Будьте внимательны при общении с 
детьми, – они могут пострадать от вашей импульсивности. Следует 
соблюдать осторожность при работе с различными инструментами, 
при использовании колюще-режущих предметов, огня. Людям со 
слабой нервной системой, слабым сердцем и нарушениями мозговой                   
деятельности следует внимательно отнестись к своим ощущениям.

Лев. Благоприятны крупные, масштабные начинания, главное дей-
ствуйте независимо и упорно. Вы можете очень эффективно органи-
зовать работу коллектива, показывая, что и как надо делать. Но сей-
час в приоритет не стоит ставить деньги, поскольку успех возможен, 
если есть сплочение по идейным соображениям, а не финансовым. 
Возможны успехи в спорте, технике, военной карьере, если вы связа-
ны с этими сферами. Это месяц напряженной работы, если вдруг по-
чувствуете недомогание, ни в коем случае не игнорируйте симптомы.

Дева. Хороший период для обучения. В этот период информа-
ция оседает где-то в глубине подсознания, и когда понадобится, 
обязательно придет ответ на вопрос как вспышка озарения. Усили-
вается ваше воображение, проявляется творческий талант, благо-
даря чему вас могут увидеть с иной стороны, вы сможете приятно 
удивить окружающих. Благоприятное время для социальных от-
ношений, переговоров с властями или с высокопоставленными                                                                 
социальными служащими, а также для юридических дел.

Весы. Хорошее настроение обеспечат новые неожиданные связи, 
обновление старых взаимоотношений. Благоприятный период для 
установления деловых партнерских отношений с друзьями. Возмож-
ны новые внезапные и интересные знакомства или перерастание 
дружеских отношений в личные. Происходящие события сопро-
вождаются хлопотами и необходимостью каких-то перемен. Бла-
гоприятное время для общественной деятельности, планирования,                            
реализации перспектив, установления новых контактов.

Скорпион. Сложно найти людей, которые готовы поддерживать 
ваши предложения и устремления. С другой стороны, противопо-
ложное мнение или даже враждебная позиция окружающих может 
оказать стимулирующее воздействие и поможет вам яснее опре-
делить собственные позиции. Это подходящий период для того, 
чтобы взглянуть на оборотную сторону медали, когда речь идет 
о сделках с окружающими, даже если вы не в силах согласиться                                                     
или примириться с их мнением.

Стрелец. Активная жизненная позиция в сложившихся об-
стоятельствах позволит обрести довольство собой, почувство-
вать новый приток жизненной энергии. Готовность помогать 
ближним благоприятно отразится на вашей репутации, вызывая 
у окружающих чувства, которые помогут вам в достижении лич-
ных целей. Начальство, власть имущие или те, кто оказыва-
ет влияние на вашу жизнь, будут склонны поддержать вас –                                                                                                                                 
это шанс продемонстрировать свои возможности.

Козерог. Исчезает привычный распорядок вашей жизни, вы чув-
ствуете, что уже на пороге серьезных изменений. Очень важно на-
блюдать за происходящими событиями и обстоятельствами, после 
чего вы сможете сделать свой выбор. Не суетитесь, не спешите, знай-
те, что все должно прийти в свое время. Для развития вам будет обяза-
тельно необходима какая-то оригинальная система. Активные поиски 
покровителя, авторитета, спонсора, инвестора увенчаются успехом.

Водолей. Отложенные на длительный период дела в этом меся-
це могут быть благополучно разрешены. Благоприятное время для 
планирования долгосрочных проектов на будущее, главное про-
явить благоразумие, осмотрительность и настойчивость. Для окон-
чательного успешного завершения дела хорошо было бы восполь-
зоваться советом опытного старшего партнера, родственника, 
важного для вас человека. Можно надеяться на успех обращения                                                       
в официальные инстанции.

Рыбы. В отношениях с людьми что-то неуловимо меняется. 
Усиливается творческое воображение и подсознательные процес-
сы. Большее значение оказывают на вас предубеждения и предрас-
судки. Происходящие вокруг вас изменения приводят к умень-
шению ощущения реальности. Вы склонны к обману, но и сами 
можете стать его жертвой. Не самое подходящее время для об-
щественных контактов, переговоров или решения задач, когда                                                                                       
необходимо заглянуть в самую суть дела.

fakty.com.ua

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАМІР ЩОДО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА 
ВИКИДИ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 

ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙДАР МИЛАМ», що 

розташоване за адресою: 93500, Луганська область, Новоайдарський ра-
йон, смт. Новоайдар, вул. Великий шлях, 64 А, діючи відповідно до На-
казу Міністерства охорони навколишнього природного середовища від                
09.03.20006 р., № 108, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря організованими стаціонарними джерелами.

ТОВ «АЙДАР МИЛАМ» спеціалізується на виробництві борош-
на вищого ґатунку, борошна першого ґатунку і висівок та належить 
до другої групи об'єктів, для яких розробляються документи, у яких                                                             
обґрунтовуються обсягів викидів.

Викиди забруднюючих речовин на підприємстві пов'язані з виготов-
ленням продукції та електродуговим зварюванням та газовим різанням 
металу, в процесі чого в атмосферу надходять: заліза оксид, марганець, 
азоту діоксид, кремнію діоксид, вуглецю оксид, суспендовані частинки,                                   
недиференційовані за складом та титану діоксид.

Від джерел забруднення проммайданчика ТОВ «АЙДАР МИ-
ЛАМ» викидається в атмосферне повітря 11,1412 т/рік шкідливих ре-
човин. П’ять стаціонарних джерел викидів підприємства обладнані                                                                   
газоочисними установками.

Відгуки та пропозиції просимо надавати протягом 30 днів з дати 
опублікування оголошення до Департаменту екології та природ-
них ресурсів Луганської обласної державної адміністрації за адресою:                          
93405, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 54 Б.
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1 березня, неділя
Всесвітній день дитячого
телебачення і радіомовлення
Прощена неділя

3 березня, вівторок
Всесвітній день дикої природи
Всесвітній день письменника

8 березня, неділя
Міжнародний жіночий день

9 березня, понеділок
День народження Тараса           
Шевченка

13 березня, п’ятниця
Міжнародний день сну

14 березня, субота
День землевпорядника України
День українського добровольця

15 березня, неділя
Всесвітній день захисту прав  
споживачів
День працівників житлово-кому-
нального господарства і побуто-
вого обслуговування населення

18 березня, середа
День працівника податкової та 
митної справи України

19 березня, четвер
День клієнта

20 березня, п’ятниця
Всесвітній день Землі
День весняного рівнодення
Міжнародний день щастя

21 березня, субота
Всесвітній день домашнього 
господарства
Всесвітній день поезії
Міжнародний день лісів

22 березня, неділя
Всесвітній день водних ресурсів

24 березня, вівторок
Всесвітній день боротьби з          
туберкульозом

25 березня, середа
День служби безпеки України

26 березня, четвер
День Національної гвардії     
України

27 березня, п’ятниця
Міжнародний день театру

28 березня, субота
Година Землі

У перший місяць весни на 
українців очікує 21 робочий день. 
Водночас, окрім довших днів та 
хорошої погоди, у березні завдя-
ки державним святам українці 
матимуть додатковий вихідний.

Так, у березні будуть 9 ви-
хідних днів (субота і неділя) та 
одне державне свято – 8 берез-
ня. Оскільки Міжнародний жі-
ночий день припадає на неділю, 
вихідний день переноситься на 
понеділок. Отже, ми відпочи-
ватимемо три дні поспіль – з 

7 по 9 березня. Таким чином, у 
перший весняний місяць українці            
отримають 10 вихідних днів.

УНІАН.

Як повідомляють фахівці 
Фізичного інституту імені Ле-
бедєва (ФІАН), 4 березня на 
Землю обрушиться сильний 
удар, який класифікується як                                     

екстремальна сильна буря G5. 
Невеликі коливання відбу-

дуться декілька разів: 13 берез-
ня - середня магнітна буря (пік 
очікується з 18:00 до 21:00);                   
16 березня - середня магніт-
на буря (пік очікується з 02:00 
до 06:00); 19 березня - сильний 
спалах магнітної бурі (пік очі-
кується з 16:00 до 19:00); 21 бе-
резня - сильна магнітна буря 
(пік очікується з 09:00 до 11:00);                                                             
22 березня - середня магнітна 
буря (пік очікується з 21:00 до 
23:00); 28 березня - магнітна 
буря середньої інтенсивності 
(пік очікується з 02:00 до 06:00).

Зростаючий Місяць — з 1 по 
8 березня.

Повний Місяць – 9 березня.
Спадаючий Місяць — з 10 по 

23 березня.
Молодик — 24 березня.
Зростаючий Місяць – з 25 по 

31 березня.
Календарна весна починаєть-

ся з 7–8 місячних днів. Причому 
незважаючи на те, що 1 берез-
ня місяць буде у Тельці, цю дату 
складно назвати найбільш вдалою.
Вона відноситься до нейтральних, 
як і друге. Найсприятливіші 
дні для посадки – 4 і 5 березня. 
Це найбільш вдалі дні місяця, 
підходящі для городніх цілей не 
тільки по фазі та зодіаку Місяця,                                                 
але за іншими критеріями.

9 березня. Робота з грунтом, 

обробка рослин, посадка огірків, 
гіркого перцю і трав.

11–12 березня. Дозволені всі 
садово-городні роботи за винят-
ком обприскування і щeплeнь. До 
посадки допускаються всі овочеві, 
декоративні та плодові рослини.

13–14 березня. Небажані обpiз-
ка, пересадка і пікіровка. Все інше 
пройде вдало, в тому числі і посів 
усіх овочевих культур.

17–18 березня. В ці дні доз-
воляються всі роботи з росли-
нами, крім тих, що зачіпають 
кореневу систему рослин. Посів 
овочевих і культурних рослин                             
пройде сприятливо.

27–28 березня. Одні з найбільш 
вдалих дат в місяці для посіву 
всіх овочів і квітів. Не рекомен-
дується пересадка, пікіровка і                        
ділення кущів/бульб.

29–30 березня. До посадки 
бажані огірки, баштанні, гар-
буз, редиска, капуста різних ви-
дів і гіркий перець. Небажаний 
посів і пересадка прянощів та                      
зелених культур.

Несприятливих днів у березні 
досить багато. Серед них такі 
дати: 3, 7, 8, 10, 19–21, 23–26 
та 31. У ці дні краще зайнятися        
іншими домашніми справами.

Уважаемого 
Алексея Леонидовича ПАВЛОВА 

тепло и сердечно поздравляем с Днем рождения!

Железного здоровья, широких возможностей и не-
исчерпаемых сил желаем в День рождения! Пускай в 
жизни Вас по пятам преследует успех и никогда не от-
стают удача и благополучие. Желаем только приятных 
забот, большого достатка. Всегда смело идите вперед, 
к своим желаниям и целям. Ловите каждый позитив-
ный момент и наслаждайтесь им! Пусть каждый миг 
жизни будет наполнен солнечными лучами, добрыми 
словами, светлыми людьми, позитивными мыслями и 
радостными событиями! С Днем рождения!

С уважением – жители села Айдар-Николаевка.

Колектив 
ТОВ «Вісник 

Новоайдарщини» 
щиросердно вітає 

шановного 
Олексія Леонідовича 

ПАВЛОВА 
з Днем народження!

Професіоналу своєї 
справи і просто чудовій 

людині — наші вітання і 
поздоровлення з Днем народ-

ження! Бажаємо найповнішого 
щастя, міцнющого здоров’я, 

стрімких успіхів на роботі! Хай будні будуть 
наповнені натхненною працею, а свята — веселоща-
ми і подорожами! Вірних друзів, сімейного затишку, 
душевної гармонії і теплих відносин з рідними та 
близькими людьми! Хай завжди буде благополуччя в 
житті, в роботі і в сім’ї, а за сильними плечима завж-
ди будуть любов і стабільність. Досягнень, радості і 
добра, тепла і усмішок, безстрашності, впевненості, 
незрівнянних вражень, сили і віри в себе і завтрашній 
день!

Уважаемого Алексея Леонидовича ПАВЛОВА 
искренне и сердечно поздравляем с Днем рождения!

День пройдет, а двадцать девять в  феврале не 
каждый раз. Все равно часы отмерят Ваш счастли-
вый день и час! Рождённый в феврале несчастным 
быть не может, eдача каждый день во всех делах по-
может, ненастье никогда не сможет подступиться,                     
судьба позволит вдоволь жизнью насладиться.

Участники художественной самодеятельности 
Айдар-Николаевского клуба.

 


