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На виконання Закону України
«Про військово-цивільні 

адміністрації»
постановляю:

1. Утворити:
Гірську міську військово-цивільну 

адміністрацію Сєвєродонецького 
району Луганської області; Лиси-
чанську міську військово-цивільну 
адміністрацію Сєвєродонецького 
району Луганської області; По-
паснянську міську військово-
цивільну адміністрацію Сєвєро-
донецького району Луганської 
області; Сєвєродонецьку міську 
військово-цивільну адміністрацію 
Сєвєродонецького району Луганської 
області; Щастинську міську 
військово-цивільну адміністрацію 
Щастинського району Луганської 
області;

Станично-Луганську селищну 
військово-цивільну адміністрацію 
Щастинського району Луганської 
області; Нижньотеплівську сільську 
військово-цивільну адміністрацію 
Щастинського району Луганської 
області; Широківську сільську 
військово-цивільну адміністрацію 
Щастинського району Луганської 
області.

2. Реорганізувати:
військово-цивільну адміністрацію 

міста Золоте та села Катеринівка 
Попаснянського району Луганської 
області шляхом приєднання до 
Гірської міської військово-цивільної 
адміністрації Сєвєродонецького рай-
ону Луганської області;

військово-цивільну адміністрацію 
селища Новотошківське та села 
Жолобок Попаснянського рай-
ону Луганської області шляхом 
приєднання до Гірської міської 
військово-цивільної адміністрації 

Сєвєродонецького  району Луганської 
області;

військово-цивільну адміністрацію 
села Кримське Новоайдарсько-
го району Луганської області шля-
хом приєднання до Гірської міської 
військово-цивільної адміністрації 
Сєвєродонецького району Луганської 
області;

військово-цивільну адміністрацію 
міста Лисичанськ Луганської області 
шляхом приєднання до Лисичанської 
міської військово-цивільної адмі-
ністрації Сєвєродонецького району 
Луганської області;

військово-цивільну адміністрацію 
сіл Троїцьке та Новозванівка Попас-
нянського району Луганської області 
шляхом приєднання до Попаснянської 
міської військово-цивільної адмі-
ністрації Сєвєродонецького району 
Луганської області;

військово-цивільну адміністрацію 
міста Сєвєродонецьк Луганської 
області шляхом приєднання 
до Сєвєродонецької міської 
військово-цивільної адміністрації 
Сєвєродонецького району Луганської 
області;

військово-цивільну адміністрацію 
сіл Нижня Вільхова, Верхня 
Вільхова, Малинове, Плотина та 
Пшеничне Станично-Луганського 
району Луганської області шляхом 
приєднання до Станично-Луганської 
селищної військово-цивільної адмі-
ністрації Щастинського району 
Луганської області;

військово-цивільну адміністрацію 
міста Щастя Новоайдарського рай-
ону Луганської області шляхом 
приєднання до Щастинської міської 
військово-цивільної адміністрації 
Щастинського району Луганської 
області;

військово-цивільну адміністрацію 

сіл Трьохізбенка, Кряківка, Ло-
бачеве, Лопаскине та Оріхово-
Донецьке Новоайдарського рай-
ону Луганської області шляхом 
приєднання до Щастинської міської 
військово-цивільної адміністрації 
Щастинського району Луганської                            
області.

3. У зв’язку з припиненням по-
вноважень Попаснянської районної 
військово-цивільної адміністрації 
Луганської області у день відкриття 
першої сесії Сєвєродонецької 
районної ради Луганської області 
визнати такими, що втратили 
чинність, абзац сьомий статті 1, абзац 
четвертий статті 2 Указу Президен-
та України від 5 березня 2015 року 
№ 123 «Про утворення військово-
цивільних адміністрацій».

4. Командувачу об’єднаних 
сил, голові Луганської обласної 
державної адміністрації здійснити 
відповідно до Закону України «Про 
військово-цивільні адміністрації» 
заходи, пов’язані з утворенням і 
реорганізацією військово-цивільних 
адміністрацій, зазначених у статтях 1, 
2 цього Указу, та поінформувати про                                                                                             
результати.

5. Цей Указ набирає чинності з дня 
його опублікування.

Президент
України	 			В.	ЗЕЛЕНСЬКИЙ

19	лютого	2021	року

Про	утворення	та	реорганізацію
військово-цивільних	адміністрацій	у	Луганській	області

Заступник міністра нагадав, 
що відповідно до дорожньої кар-
ти вакцинації від COVID-19 пе-
редбачено наступну послідовність 
вакцинації:

- на першому етапі будуть вакци-
нувати медпрацівників лікарень, які 
працюють із хворими на COVID-19, 
мешканців закладів для людей похи-
лого віку, військовослужбовців у зоні 
проведення ООС;

- на другому етапі — 
медпрацівників, людей похилого віку 
80+ та соціальних працівників; 

- на третьому етапі - людей 
віком від 65 років, працівників кри-
тично важливих структур, державної 
безпеки, працівники сфери освіти;

 - на четвертому етапі - людей 
від 60 років, людей з хронічними за-
хворюваннями, осіб, які працюють та 
відбувають покарання в місцях обме-
ження волі.

Українці віком від 18 до 59 років, 
які не входять в зазначені групи 
вакцинації, можуть вакцинуватися на 
5-му етапі.

Кучер додав, що зараз йде 
підготовка контакт-центру до прийо-
му звернень громадян з приводу запи-
су на вакцинацію, зокрема тестують-
ся деякі внутрішні процеси.

 23 лютого  в Україну достав-
лено 500 тис. доз вакцини від 
коронавірусної хвороби AstraZeneca 
(CoviShield). Oxford/AstraZeneca 

- це спільна розробка Оксфордсь-
кого університету та британсько-
шведської компанії AstraZenecа, 
що має потужності для виробницт-
ва в Індії. Вакцина проти COVID-19 
випускається під назвою CoviShield, 
вона перекваліфікована ВООЗ та ре-
комендована до екстреного викори-
стання. Serum Institute постачає свою 
продукцію в 140 країн світу.

ukrinform.ua

Запис на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих буде відкрито з 1 
березня і відбуватиметься він через застосунок «Дія» та контакт-центр 
МОЗ із питань COVID-19.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я  
Ярослав Кучер.
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Згідно зі змінами до Кодексу про 
адмінпорушення, до 510 грн планують 
збільшити штраф за:

- відсутність шолома у мотоцикліста;
- непристебнуті ремені безпеки;
- водіння автівкою, яка не 

зареєстрована чи не перереєстро-
вана в Україні в установленому                                                                     
порядку;

- за водіння автівки без номерно-
го знаку чи неправильний номерний               
знак;

- неосвітлений номерний знак;
- порушення правил переїзду пере-

хресть, зупинок, обгону, проїзд на           
заборонний сигна світлофора.

За ненадання переваги «швидким» та 
інших аварійно-рятувальним службам 
можуть оштрафувати на 680 грн.

За перевищення швидкості від 20 
до 50 км/год можуть штрафувати на 
340 грн, а за перевищення швидкості 
на понад 50 км/год доведеться за-
платити 1700 грн. За створення ава-
рійної ситуації теж штрафуватимуть                                                                         
на 3400 грн.

Якщо водій покине місце аварії, 
йому теж загрожуватиме 3400 грн 
штрафу, а також позбавлення пра-
ва керувати автівкою на 6 місяців. За 
пошкодження інших транспортних 

засобів чи дороги доведеться сплатити                                               
1190 грн.

За водіння без прав штрафувати-
муть на 425 грн, якщо ж прав взагалі 
немає — штраф буде 3400 грн. Якщо 
водія, якого позбавили прав, спіймають 
на кермуванні, то можуть оштрафува-
ти на 20400 грн із позбавленням права 
керувати транспортними засобами на                 
1-5 років.

За водіння у нетверезому стані 
штраф буде 17000 грн із позбавленням 
водійських прав на рік. За повторне по-
рушення упродовж року штраф буде 
34000 грн із позбавлення водійських 
прав на три роки.

Якщо водія втретє за рік спіймають 
на нетверезому керуванні, йому за-
грожуватиме 51000 грн штрафу з по-
збавленням права на водіння на 10 
років із конфіскацією транспортного                         
засобу.

За відмову від проходження огляду 
на стан алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння можуть оштрафувати 
на 40800 грн.

Пішоходів та велосипедистів мо-
жуть оштрафувати на 255 грн за 
перехід дороги у невстановленому                                           
місці.

hromadske.ua

Верховна Рада ухвалила збільшення 
штрафів за порушення правил до-
рожнього руху для пішоходів та 
водіїв. Зокрема збільшаться штрафи 
за водіння у нетверезому стані та           
за перевищення швидкості.

За законопроєкт № 2695                            
проголосували 325 депутатів.

Затверджено показник збільшення 
розміру пенсій, обчисленого від 
заробітної плати та страхового стажу 
кожного пенсіонера на рівні 11 %, що 
відповідає 50 відсоткам показника зро-
стання споживчих цін за попередній рік 
та 50 відсоткам показника зростання 
середньої заробітної плати (доходу) в 
Україні, з якої сплачено страхові внески, 
за три календарні роки, що передують 
року, в якому проводиться збільшення, 
порівняно з трьома календарними ро-
ками, що передували року, який є 
попереднім щодо року, в якому прово-
диться збільшення (5 % + 17 %) /2).

У результаті реалізації постано-
ви очікується, що пенсії підвищаться              
у 8 мільйонів людей.

Розмір пенсії підвищиться в серед-
ньому на 308 гривень. Мінімальний 
розмір підвищення встановлено на рівні           
100 гривень.

Підвищується мінімальна пенсійна 
виплата до рівня 2 200 гривень осо-
бам, які мають тривалий страховий 
стаж (30 років для жінок та 35 років                              
для чоловіків).

За матеріалами Урядового порталу.

22 лютого 2021 року Уряд прийняв 
постанову «Про додаткові заходи 
соціального захисту пенсіонерів у 
2021 році».

Відповідно до постанови, у 2021 
році індексація пенсій буде проведена 
з 1 березня.

Глава держави зауважив, що сфе-
ра інфраструктури занепадала понад            
20 років.

Він нагадав, що у його передвиборчій 
програмі важливим пунктом було ство-
рення комфортної країни.

«Найперше – це дороги. Про них 
існував не один мільйон жартів, на 
їхньому ремонті було вкрадено не один 
мільйон гривень. Всі думали, що хороші 
дороги і Україна – це фантастика. Ми до-
вели, що це може стати реальністю», – 
наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, у 2021 році 
планується відремонтувати та рекон-
струювати чотири з половиною тисячі 
кілометрів державних доріг та дві тисячі 
кілометрів місцевих. Також має розпо-
чатися будівництво Київської обхідної 
дороги загальною протяжністю 150 
км, траси М-30 протяжністю 1400 
кілометрів, яка буде найдовшою до-
рогою України і з’єднає схід і захід                                         
країни.

Другим пріоритетним напрямком, 
як зазначив Володимир Зеленський, 
є національна програма відновлення 
мостів, у межах якої у 2020 році по-
будовано та оновлено 216 мостів, се-
ред них – легендарний і сумнозвісний 
міст у Запоріжжі. Цьогоріч планується 
будівництво та оновлення 245 мостів,  
зокрема Кременчуцького.

«Щодня ми доводимо, що Україну 
можна об’єднувати не тільки гаслами, 
але й новими дорогами та мостами», – 
додав Президент.

Також увага приділятиметься 
залізниці, щоб поїздка залізничним транс-
портом між містами займала в українців 
максимум три-чотири години. Це перед-
бачатиме оновлення вагонів, удоскона-
лення й запровадження нових маршрутів 
«Інтерсіті». Також удосконалюватиметь-
ся система приміських поїздів, зокрема 
готується проект City Express – це інший, 
якісний та сучасний рівень приміського 
сполучення, що, серед іншого, допоможе 
подолати проблеми з трафіком у великих 
містах. Перший етап проекту включає                                        
Київ, Харків та Дніпро.

«Наш четвертий напрямок – 
авіасполучення. Перш за все це програма 
розбудови регіональних аеропортів. Зо-
крема – в Ужгороді, Чернівцях, Полтаві 
та загалом у 16 містах України», –                                 
зазначив Глава держави.

За його словами, нещодавно розпо-
чалася реконструкція міжнародного 
аеропорту в Дніпрі, також планується 
будівництво аеропорту міжнародного 
значення на Закарпатті, між Ужгородом 
та Мукачевим.

«Наша амбітна, але цілком реаль-
на мета, яку ми хочемо реалізувати 
якомога швидше, – це національна 
державна авіакомпанія, що зможе 
здійснювати рейси як всередині країни, 
так і по всьому світу», – зауважив                                                     
Володимир Зеленський.

Президент також нагадав, що нещо-
давно був ухвалений закон про концесію, 
і вже підписано дві концесійні угоди 
щодо порту Ольвія та порту Херсон. За 
його словами, це значні інвестиції у роз-
виток інфраструктури портів та великі 
надходження до державного бюдже-
ту. А ухвалений закон про внутрішній 
водний транспорт дає старт розвит-
ку річкових перевезень, що допоможе 
знизити навантаження на дороги та 
дасть потенційний економічний ефект                                                      
у мільярди гривень.

«Ми продовжимо й активну роз-
будову соціальної інфраструктури в 
кожному регіоні України – це сотні 
шкіл, дитячих садочків, стадіонів, 
лікарень та приймальних відділень», –                                          
сказав Глава держави.

Ще одним важливим напрямком буде 
розвиток індустріальних парків.

«Наразі в нас існує 46 індустріальних 
парків, але, на жаль, більшість із 
них – лише на папері, без належної 
інфраструктури, комунікацій та доріг. 
Ми працюємо над вирішенням цих 
проблем і побудовою в Україні дієвої, 
потужної системи індустріальних 
парків у кожному регіоні», – зауважив                                        
Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив і туристич-
ний потенціал. Тому цьогоріч розпоча-
то програму «Велика реставрація», яка 
передбачає відновлення замків, музеїв, 
театрів та інших перлин історичної та 
культурної спадщини України. За три 
наступних роки буде відреставровано     
150 таких об’єктів.

«Велике будівництво» – це не про-
сто красива рекламна картинка. І це не 
тільки імпульс для зростання нашої 
економіки та ВВП. Інфраструктура – це 
ставлення держави до своїх людей. Це те, 
чим усі ми користуємось сьогодні, що-              
дня. І це те, що залишиться після нас», –                                                          
резюмував Володимир Зеленський.

president.gov.ua

 
 

Президент Володимир Зеленський 
під час виступу на Всеукраїнському 
форумі «Україна 30. Інфраструктура» 
окреслив основні напрямки розвитку 
та розбудови інфраструктури для пере-
творення України на країну, комфортну  
для людей.

Типовою освітньою програмою для 
5-9 класів закладів загальної середньої 
освіти передбачена можливість впровад-
ження в освітній процес інтегрованих 
курсів, зокрема: «Робототехніка», 
«STEM», «Інтегрований мовно-
літературний курс (українська мова, 
українська та зарубіжні літератури)», 
«Історія: Україна і світ» тощо. Також 
до типових навчальних планів включе-
но новий предмет «Підприємництво і 
фінансова грамотність».

«Типова освітня програма для базової 
школи побудована на компетентнісному 
підході та містить реформаторські за-

сади. До ключових компетентностей 
належить, зокрема, підприємливість і 
фінансова грамотність, що передбачають 
ініціативність, спроможність викори-
стовувати можливості та реалізовувати 
ідеї, створювати цінності для інших 
у будь-якій сфері життєдіяльності. У 
дітей необхідно розвивати здатність до 
активної участі в житті суспільства, ке-
рування власним життям і кар’єрою, 
вміння розв’язувати проблеми. Потрібно 
привчати до відповідальності за ухвалені 
рішення, щоб молодь працювала в 
команді для планування і реалізації 
проєктів, які мають культурну, суспільну 
або фінансову цінність тощо», – зазначив 
Міністр освіти і науки України Сергій 
Шкарлет.

Окрім того, порівняно з чинною ти-
повою освітньою програмою закладів 

загальної середньої освіти ІІ сту-
пеня, затвердженою наказом МОН                                                                   
20.04.2018 р. № 405, типовими навчаль-
ними планами нової типової освітньої 
програми для 5-9 класів закладів 
загальної середньої освіти передбаче-
но збільшення кількості навчальних 
годин на вивчення таких предметів: 
українська мова – на 3,5 год. (з 13,5 до 
17); іноземна мова – на 2,5 год. (з 15 до 
17,5); математика – на 5 год. (з 20 до 25); 
природничі предмети – на 2 год. (з 30 до 
32); інформатика – на 1,5 год. (з 7 до 8,5).

Зазначимо, Законом України «Про 
освіту» (стаття 12) та Державним стан-
дартом базової середньої освіти, затвер-
дженим постановою Кабінету Міністрів 
України 30 вересня 2020 р. № 898 
(пункт 7), визначено ключові компетент-
ності, шляхом формування яких 

досягається мета загальної середньої                                                                                
освіти.

Державний стандарт базової 
середньої освіти буде застосовуватися 
з 1 вересня 2022 року для учнів Нової 
української школи. З вересня 2021 року 
розпочнеться пілотування Стандарту 
і навчально-методичних матеріалів у 
5-х пілотних класах Нової української                                             
школи.

Нагадаємо, відповідно до типової 
освітньої програми для 5-9 класів 
закладів загальної середньої освіти 
навчальне навантаження учнів не 
збільшується, а заклад освіти може 
самостійно схвалювати рішення щодо 
предметів етичного спрямування. Шко-
ли самостійно розроблятимуть навчальні 
плани. mon.gov.ua
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Гирьовий спорт — силовий вид 
спорту, який ґрунтується на підніман-
нях гир (гирі) максимальну кількість 
разів за визначений проміжок часу 
згідно з правилами змагань у двох 
змагальних вправах (двоборство: по-
штовх, ривок) або в одній (поштовх                                                                        
довгим циклом).

Незважаючи на гадану простоту, 
це досить складний спорт. Багатора-
зовий підйом гирі вимагає правиль-
ного виконання вправ, вчить тактиці. 
Атлет повинен розрахувати свої сили 
так, щоб гідно показати себе і не вибу-
ти з змагань. Для ефективного жиму 
гирі необхідна і додаткова підготовка -                                                   
вправи зі штангою, біг.

Днями Олександр Олександрович по-
ділився з нами радісною звісткою: його 
учень буде брати участь у відкритому 
Чемпіонаті Західної України з гирьово-
го спорту, який зовсім скоро відбудеть-
ся у Львові, й представлятиме на них            
Луганську область! 

«Славко завжди демонстрував осо-
бливі успіхи й особливе тяжіння до цьо-
го виду спорту, розповідає Олександр 
Бондар. – Всі ці чотири роки тренувати 
його було цікаво. Він завжди був у «бо-
йовому» настрої, й мені це імпонувало. 
Його не треба було змушувати до тре-

нувань чи доводити щось. Він знав: усі 
навантаження, всі вправи – це на його 
користь. Тож і на змаганнях він завжди 
демонстрував високий рівень.

Наразі В’ячеслав навчається в 
Луганському військовому ліцеї в                                     
м. Кремінна й там продовжує свою 
спортивну діяльність. Його висока під-
готовка та майстерність не залишились                                           
поза увагою. 

Нещодавно відбулись ліцейські зма-
гання з гирьового спорту. В них взяли 
участь багато ліцеїстів, але особливо 
я хочу підкреслити той факт, що серед 
професійних спортсменів-ліцеїстів, які 
брали участь в змаганнях як суддівська 
бригада, був й наш вихованець В’ячес-
лав Воронкін. Він виступив не тільки 
об’єктивним та справедливим суддею, 
а ще й провів майстер-клас, показавши 
підйоми обома руками 500 разів!

Тож він та його товариш по ліцею 
й гирьовик Владислав Іванюченко 
братимуть участь у Всеукраїнських                    
змаганнях у м. Львів».

Чому важливі ці змагання? Вони не 
тільки сприятимуть підвищенню рівня 
майстерності спортсменів, а й допомо-
жуть відібрати сильніших спортсме-
нів до складу збірної команди України        
для участі в Міжнародних змаганнях.

Змагання проводяться за двома про-
грамами: класичного двоборства та дов-
гому циклу. Двоєборстві включає два 
види вправ: поштовх двох гирь двома 
руками, ривок гирі однією і іншою ру-
кою без перерви. При цьому в змаган-
нях використовуються снаряди вагою 
16, 24 і 32 кг. Введено десятихвилин-
не обмеження за часом при виконанні                                
поштовху і ривка.

Сам спортсмен упевнений, що люди 
люблять гирю не випадково. Щоб пра-
цювати з нею, достатньо одного квадрат-
ного метра. Ефективність даного виду 
активності доведена історичними при-
кладами. Про користь гирьового спор-
ту: доступний для людей різного віку 
і статі. Доведено, що помірні заняття 
з гирею зміцнюють дихальну і серце-
во-судинну системи. Для, нас, молоді, 
зауважує В'ячеслав, такі заняття осо-

бливо корисні: поліпшується постава, 
тренується воля і терпіння. Крім того, 
розвивається творчий підхід до спор-
ту - тут легко самостійно підбирати                                                      
програму тренувань.

Вправи з гирею сьогодні - це ма-
совий спорт і популярне хобі. У той 
же час можна стверджувати, що мож-
ливості цього снаряда не вичерпані і 
нові покоління спортсменів покажуть                                  
нові досягнення.

Впевнені, серед них буде й наш зем-
ляк В’ячеслав Воронкін. А поки поба-
жаємо талановитому спортсмену-гирьо-
вику вдалого виступу на Всеукраїнських 
змаганнях у місті Львові! Нехай поруч 
завжди будуть спортивна витримка, 
сила волі, натхнення та бажання нових          
перемог! Чекаємо на гарні новини!

М. ТИХОНОВА.

Те, що Новоайдарщина є малою батьківщиною багатьох відомих спортсменів, 
яким вдалося досягти успіху в різних видах спорту, не є ні для кого секретом.

Тож сьогодні ми познайомимо вас з іще одним молодим перспективним 
спортсменом-новоайдарцем В’ячеславом Воронкіним. Хлопець є вихованцем 
Новоайдарської Дитячо-юнацької спортивної школи. Протягом чотирьох років 
займався гирьовим спортом з тренером О. О. Бондарем.

Пам’ятаєте, в минулому році на сто-
рінках нашої газети ми вже розповідали 
про маленьку пловчиню, новоайдарську 
«золоту рибку» Алісу Байову, яка завдя-
ки своїм цілеспрямованості, бажанням 
і таланту домагається чималих успіхів           
у підводному плаванні?

Так, у минулому році, як ми вже писа-
ли, Аліса Байова зайняла 1-е місце з пла-
вання в біластах і 3 – є місце з плавання 
в ластах в змаганнях під красивою наз-
вою «Золотий дельфін», які проходили в 
Сєвєродонецьку. Тоді для того, щоб по-
сісти перше місце, Аліса подолала дис-
танцію за 43,7 сек, для третього місця їй 
знадобилося 39,9 сек. Цей успіх надих-
нув активну дівчинку, і заняття улюбле-
ним видом спорту вона продовжила з ще 
більшим завзяттям і напором.

У 2020 році на  змаганнях «Золотий 
дельфін» Аліса просто перевершила 
саму себе. На дистанції 50 метрів в бі-
ластах Аліса показала результат рівно 
37 секунд! А для того, щоб отримати 
юнацький розряд, досить подолати цю 
дистанцію за 38 секунд. Так що ру-
салочка Аліса навіть трохи часу за-
ощадила (хоча для спортсменів кожна                                      
частка секунди - на вагу золота).

І ось уже новий, свіженький успіх 
2021 року! В змаганнях з обласної пер-
шості дівчинка з Новоайдару, виховани-
ця дитячо-юнацької спортивної школи 
водних видів спорту «Садко» Аліса Ба-
йова, подолавши дистанцію 100 метрів у 
біластах з часом 1 хв., 22 сек. посіла 3 
місце, подолавши дистанцію 100 метрів 
в моноласті за 1 хв., 28 сек. Заслужено 

вийшла на 2 місце. Загалом 
в змаганнях взяли участь 70 
хлопчиків та 57 дівчаток. 
Тож, самі можете оцінити, 
яка конкуренція панувала 
в басейні під час змагань, і 
яку кількість сильних супер-
ників вдалось обійти Алісі. 
Тим паче, підтримку бать-
ків вона могла лише відчу-
вати: змагання проходили в 
закритому режимі через ка-
рантин, тож батьків, гляда-
чів, групи підтримки на них                                    
не допустили.

Звичайно, для того, щоб 
отримати такий високий 
результат, треба доклас-
ти чималих зусиль. Тож 
займається дівчинка не 
тільки під час тренувань                                                                  
у басейні.

Як розповіли нам бать-
ки юної спортсменки й 
сама Аліса, готується вона 

постійно. Фізична підготовка потре-
бує особливої уваги: вправи на прес, 
навантаження на спину,  руки й ноги 
(бьорпії, джампинг, джек, планка, від-
жимання). Окрім цього, тримати себе у 
гарній фізичній формі допомагають тре-
нування з волейболу, які Аліса відвідує                                                                          
в Новоайдарській ДЮСШ. 

Трохи вибив з ритму січневий локда-
ун: три тижні без басейну ста-
ли для пловчині важким випро-
буванням. Але дуже допоміг 
власний позитивний настрій й 
підтримка рідних. Тож підго-
товка була не тільки у фізично-
му плані, а ще й психологічному,                                                                    
що не менш важливо

Результати змагань принес-
ли справжню радість, адже 
медалі були такими довгоочі-
куваними. «Та на досягнуто-
му я спинятися, звичайно, не 
збираюся, - запевняє дівчин-
ка. – Мені є ще чого прагну-
ти та досягати. Буду займа-
тися, тренуватися, щоб стати                           
кращою серед кращих».

«Багато людей цікавляться, 
як поплавати в басейні, як за-
писатися. Хочу зауважити, це 
– не плавання, це спорт!, - го-
ворить мама пловчині. – І ми 
щиро дякуємо нашому трене-
ру за відповідальне ставлення 
до дітей, за вміння передати 

їм любов до спорту, здорового способу 
життя».

А ми бажаємо талановитій дівчин-
ці Алісі Байовій досягати поставлених 
цілей, впевнено йти до своєї мрії та 
мети, не хворіти, посміхатися та завжди       
бути такою ж позитивною!

М. ТИХОНОВА.

Цілеспрямованості цієї маленької дівчинки, її вмінню досягати 
поставленої мети можуть повчитися навіть деякі дорослі. Завжди в 
русі, активна, усміхнена та спортивна – це про маленьку новоайдарську                                                                              
«золоту рибку» Алісу Байову.

Ми продовжуємо спостерігати за успіхами талановитої дівчини. І ось 
її матуся Людмила поділилася радісною звісткою: «Наша золота рибка в 
першості на обласних змаганнях у м. Сєвєродонецьку з підводного плавання! 
Подолання дистанції 100 метрів в біластах – 3 місце, в моноласті – 2 місце.     
Довгоочікувані медалі поїхали в Новоайдар!»

Як ми могли пройти повз цієї новини? Звичайно, ми поцікавилися, як 
же проходила підготовка до цих важливих змагань, та як почувається                                   
спортсменка зараз, після досягнення високого результату.
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«После окончания школы я поступи-
ла в Новоайдарский профессиональный 
аграрный лицей, - рассказывает Верони-
ка. -  И вот однажды во время учебы мне 
предложили поучаствовать в конкурсе 
«Мисс лицеистка». Я с удовольствием 
согласилась, но в процессе подготовки 
выяснилось, что одним из конкурсных 
заданий является представление своего 
хобби. А вот хобби на тот момент у меня 
как раз и не было. Вот тогда мне в голову 
и пришла идея сделать цветы из ткани. 

И вот это занятие меня «затянуло». 
Тем более, когда увидела, что моя работа 

всем пришлась по душе. С тех пор созда-
ние цветов из ткани стало моим хобби, 
без которого я себя уже не мыслю».

Но на достигнутом девушка не ос-
тановилась. Она решила освоить как 
можно больше различных видов ру-
коделия. Вот так и научилась делать на-
рядные резиночки и заколочки, потом 
перешла на различные варианты суве-
ниров к любому празднику. Девушка 
делает много праздничных открыток к 
любым датам. Причем, это не классиче-
ские открытки, к которым мы привыкли. 
Это объемные открытки практически 

в формате 3-D из лент, ткани,                                           
всевозможных декораций.

Еще несколько штрихов 
к творческому портрету Ве-
роники: она делает очень 
красивые букеты из конфет, 
просто букеты из ткани или 
бумаги, а также милейшие                          
шкатулки-куколки.

«Научилась я этому все-
му в основном благодаря Ин-
тернету, - делится Вероника. 
– Читала о том виде рукоде-
лия, который меня интересу-
ет, смотрела мастер-классы, 
пыталась повторить, а потом 
уже пускала в ход и свою фан-
тазию, делая каждое изделие 
авторским от «А» до «Я».

Естественно, каждое изде-
лие требует времени. Напри-
мер, для создания резинок, 
заколок и ободков нужно при-
близительно 2-3 дня, в зави-
симости от сложности самой 
работы. Сувениры требуют больше вре-
мени: на их создание уходит примерно 
неделя. Я стараюсь, чтобы каждая моя 
работа была индивидуальной и непов-
торимой, поэтому вкладываю в каждую 
свою фантазию и частичку души.

Конечно, я не собираюсь останавли-
ваться на достигнутом. Хочется расти в 
творческом плане, хочется так многого 
еще достичь. Например, очень бы хоте-
лось добавить в копилку того, что умею 
делать, развивающие игрушки для де-
тей дошкольного возраста и игрушки 
из фетра. По-моему, это очень интерес-
но. Еще мечтаю освоить создание сва-
дебных аксессуаров. Ведь, согласитесь, 
свадьба – это одно из самых ярких и 

красивых событий в жизни человека, 
и так хочется быть причастной к этому 
волшебству и внести свою лепту в кра-
соту момента. Надеюсь, что у меня это                                
обязательно получится».

Наша собеседница признается, что 
в начале своего рукодельческого пути 
вдохновение она в основном черпала в 
интернете, то сейчас уже фантазирует 
сама, представляет свое изделие задолго 
до его готовности и вносит необходимые 
коррективы, чтобы все было идеально.

Так много возможностей впере-
ди! Желаем мастерице идти уве-
ренно выбранным путем, дости-                                              
гать поставленных целей и творить                                                                   
еще с большим вдохновением!

М. ТИХОНОВА.

Творчество всегда дарит какое-то особое настроение и желание креативить, ра-
сти над собой и достигать новых высот. В этом уверена на все 100 % творческая 
личность и общительная девушка Вероника Домарева.

Причем, как рассказывает сама, к этому она пришла уже в достаточно                    
осознанном возрасте.

Прежде всего, хотелось бы отметить, 
что автором фотографии является фото-
художник, член Национального Союза 
журналистов Украины житель посел-
ка Новоайдар Николай Иванович Лит-
виненко. Его прекрасные фотоработы 
не раз выставлялись на персональных 
выставках, а фотографиями, которые он 
выставляет в социальных сетях, и в на-
стоящее время восторгаются далеко за 
пределами Луганской области. Так уж 
вышло, что он стал последним штат-
ным фотокорреспондентом районной 
газеты.  После его ухода в фотомас-
терской остался архив. Заниматься с 
ним никто не стал, а фотографии было 
велено вынести в кочегарку. Там, соб-
ственно, я и увидел последний ящик с 
несожженными использованными фо-
тоснимками. Недолго думая, забрал то, 
что осталось в кочегарке, домой и оп-
ределил им место в домашнем архиве. 
Среди прочих оказался и этот снимок, 
который так заинтересовал моего друга                                                    
А. В. Подройко.

На личностях воинов-освободителей 
я останавливаться не буду, так как они 
уже названы, а вот о других людях, ко-
торые запечатлены во время встречи, 
хотелось бы сказать несколько слов. Го-
ворить о том, что только В. А. Петрухин 
и С. Н. Корнилов запечатлены на пере-
днем плане фотографии, на мой взгляд, 
несколько неточно. В первом ряду, кро-
ме гостей, запечатлены Ветераны Вели-
кой Отечественной войны Евдокия Фи-

липповна Соколова и Сергей Петрович 
Ильин (он крайний слева в первом ряду). 
Именно Евдокия Филипповна была ини-
циатором поиска воинов-освободителей 
и многое сделала, чтобы кантемировцы 
смогли приехать в Новоайдар, где высту-
пали перед школьниками и в трудовых 
коллективах. Евдокия Филипповна вела 
постоянный поиск по каждой братской 
могиле, много работала над районной 
«Книгой памяти», открывая все новые 
и новые имена фронтовиков. Во время 
подготовки книги к изданию мы 
вместе работали в архивах, и я 
поражался её терпению и уме-
нию находить земляков, имена 
которых впоследствии и вошли                                 
в эту книгу.

А вот у Сергея Петровича 
Ильина судьба сложилась иначе. 
Он, так же, как и миллионы его 
сверстников, был среди тех де-
сятиклассников, которые сразу 
же после окончания 10 классов 
ушли добровольцами на фронт. 
После войны приобрел Сергей 
Петрович самую гуманную про-
фессию – стал преподавателем 
математики. Учил детей в Ново-
айдарской школе-интернате. Мне 
посчастливилось быть его воспи-
танником. Сергей Петрович учил 
нас не только математике, но и 
прививал любовь к прекрасному, 
вводил детей в мир искусства. По 
его инициативе в интернате была 

организована школьная Третьяковская 
галерея, куда были собраны сотни ре-
продукций величайших художников. А 
еще он учил нас танцевать вальс, играл 
вместе с нами в футбол и волейбол. Он 
был прекрасным рассказчиком и до-
брым человеком. Даже на этой фотогра-
фии Сергей Петрович ведет диалог со         
своей неизменной доброй улыбкой. Если 
говорить откровенно, то именно из-за 
этой фотографии я и утащил остатки                                                      
фотоархива к себе домой.

Среди детишек с пионерскими галсту-
ками, которые встречаются с ветерана-
ми, крайний в третьем ряду – Василий 
Филимонович Бахмутский. Человек в 
высшей степени справедливый и талант-
ливый, прекрасный специалист сель- 
ского хозяйства. Он тоже фронтовик. Но 
только начал войну в сверхэкстремаль-
ных условиях. За неподчинение глупому 
приказу сотрудника НКВД в отношении 
тружеников колхоза был отправлен в 
штрафной батальон. Был ранен. Выздо-

ровел и влился в ряды защитников Ро-
дины. За ратную доблесть получил нема-
ло боевых наград, а после Победы опять 
пришел в сельское хозяйство. Мало 
кто в Новоайдаре знает, что его родной 
брат, тоже уроженец Новоахтырки, еще 
в тридцатые годы создал угольный ком-
байн, при помощи которого и по сей день                                         
добывают уголек.

Да, тогда в начале 80-х годов они 
были полны сил и энтузиазма. Школь-
ники, которые запечатлены на фотогра-
фии, сейчас уже умудренные опытом 
люди. Всем им в настоящее время под 
50. Как распорядилась жизнь их судь-
бами? Помнят ли они о той встрече, 
рассказывают ли своим детям о бес-
смертном подвиге своих дедов, берегут                                                         
ли память о них?

Хотелось бы, чтобы хотя бы 
кто-нибудь из них откликнул-
ся, и на мои вопросы ответил                                                                               
утвердительно.

В. МАРТЫНОВ.

В газете «Вестник Новоайдарщины» (№ 6 от 5 февраля 2021 года) появи-
лась фотография, на которой запечатлен момент встречи школьников Ново-
айдарской средней школы с ветеранами Великой Отечественной войны. Но 
названы фамилии только двух ветеранов, которые были приглашены в Ново-
айдар по случаю очередной годовщины со Дня освобождения нашего поселка. 
Но на снимке есть и «наши» ветераны, которых мы продолжаем помнить и 
любить. Хотелось бы по этому поводу помочь с дополнительной информацией.                      
Впрочем, все по порядку.
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Релігійна політика
радянської влади

мовою документів:
причини, особливості, наслідки

Релігійні традиції українців 
формувалися століттями, вкорі-
нювалися у народну свідомість, 
становили основу світоглядних 
уявлень людини про добро і зло, 
моральні цінності. «Докорінні 
зміни у становищі православ-
ної церкви припадають на період 
приходу більшовиків до влади у 
1917 році. До цього часу на те-
риторії України функціонувало 
9071 церков та храмів, а на тери-
торії Новоайдарського району – 18 
храмів». Новим явищем для релі-
гії стала атеїзація суспільства як 
складова антирелігійної стратегії 
більшовиків. Вона тривала впро-
довж усіх десятиліть радянської 
влади, набуваючи різних форм                                                      
та інтенсивності.

Апогеєм антицерковної полі-
тики стала «безбожна п’ятиріч-
ка», в декреті до якої вводилися 
державні орієнтири: «До 1 травня 
1937 р. ім'я Бога має бути забуте 
на території країни. Участь ко-
муніста в здійсненні релігійних 
обрядів або церемоній вважаєть-
ся кваліфікованим злочином ін-
телігента і простим проступком 
для селянина від сохи, робітника 
від станка, які ще не пройшли 
партійної школи». На практиці 
атеїстичні цінності нав'язували 
жорстоко. Так у 1937 році був 
розстріляний митрополит УАПЦ                                                                  
Василь Липківський.

Феномен релігійної політики 
полягав у тому, що, незважаючи 
на радикальні дії з боку влади, 
число віруючих у радянський пе-
ріод не скорочувалося. Особливо 
релігійні цінності зберігались у 
сільській місцевості, де покуття 
являло собою не портрети Леніна 
та Сталіна, а образи Святих. Таких 
людей розстрілювали, відправля-
ли на виправні роботи до Сибіру, 
але на число вірян це суттєво не 
впливало, якщо не говорити про 
тих, кого все ж убили. Ще один 
бік феномену полягає в тому, що 
радянське керівництво не викори-
стало релігійний чинник для вста-
новлення та укріплення своєї вла-
ди, особливо при такій відданості 
православних своїй релігії. Якщо 
перший феномен можна розгля-
дати тільки з позиції людини, 
яка жила в тих умовах, то другий 
(який є більш об’єктивним) пов’я-
заний з причинами антирелігійної                        
політики.

Для себе я виділив дві найваж-
ливіші: 1) православна церква 
мала великий вплив на широкі 
народні маси, була ідеологічним 
суперником влади, якого слід 
було нейтралізувати; 2) в Україні 
протягом 1920-х років було за-
крито близько 80 % наявних хра-
мів і монастирів, які потім часто 
використовували для різних по-
треб держави: в якості дитсадків, 
хат-читалень, їдалень, пологових 
будинків, лікарень.

На території Новоайдарського 
району всі храми впродовж першої 
половини ХХ століття перестали 
функціонувати. Помітно вплину-
ла на храми Друга світова війна, 
але, як виявилося, вона тільки 
«допомогла» остаточно вирішити 
релігійне питання – зруйновані 
храми не відбудовувалися. Але і в 
цих умовах, не маючи православ-
ного святилища, віруючі люди не 
зникли. 70 років населенню Укра-
їни насаджували політику атеїзму, 

проте знищити православ’я так 
і не вдалося. Для мене це один із 
головних феноменів релігійної      
політики ХХ століття.

Статус та історія
храмів Новоайдарського району

Відвідування храмів Новоай-
дарського району стало важли-
вим етапом моєї роботи. Оскільки 
їх зовнішній вигляд (наприклад, 
Свято-Миколаївського храму в 
селі Вовкодаєве) чи місцезнахо-
дження (як Свято-Миколаївсько-
го храму в Айдар-Миколаївці) 
наочно дали розуміння релігійної 
політики ХХ століття. Важливим 
було особисте спілкування з свя-
щеннослужителем Денежників-
ського Свято-Петропавлівського 
храму отцем Володимиром та 
телефоном з паламарем Смоля-
нинівського храму Різдва Пре-
святої Богородиці Чернявським                                               
Віктором Миколайовичем.

Після того, як мною була зі-
брана інформація про храми Но-
воайдарщини, я розділив їх на 
4 основні типи: 1) храми, які на 
сьогоднішній день потребують ре-
конструкції; 2) місця зруйнованих 
церковних споруд; 3) храми, які 
були відновлені; 4) новостворені 
церковні будівлі.

Для ХХ століття характерними 
були перші два типи церковних 
споруд. Стан храмів Новоайдар-
ського району цього періоду був 
жахливим. Про це мені розповів 
священнослужитель Денежників-
ського Свято-Петропавлівського 
храму Пузанов Володимир Вікто-
рович. «Храм у селі  Денежни-
кове був зачинений у 1935 році. 
Були розібрані купол, дзвони, а 
сам храм був перебудований під 
клуб. На певний період церква 
відновила свою роботу під час ні-
мецької окупації, але з приходом 
більшовиків знову була закрита. І 
як не намагалися побілити стіни 
всередині, святі образи все одно 
проступали. Ніхто не намагався 
навіть відремонтувати будівлю, і 
поступово вона розсипалася. Така 
сама доля спіткала інші храми  
Новоайдарського району».

Паламар Смолянинівського 
храму Різдва Пресвятої Богоро-
диці Чернявський Віктор Мико-
лайович по телефону розповів, що 
«церковні храми використовува-
лися як будинки культури, скла-
ди, дискотеки. Звичайно, ці місця 
далекі від основного призначення, 
але це робилось цілеспрямовано, 
щоб зганьбити святе місце».

Символом зруйнованих храмів 
є Святі Хрести, які знаходяться на 
місцях, де колись стояли церковні 

споруди. Наприклад, на місцезна-
ходженні храму Різдва Богороди-
ці у селі Штормове (зруйнований 
у 1975 році) та Свято-Духовного 
храму в селі Бахмутівка (зруйно-
ваний у 1934 році). Загалом у ХХ 
столітті була зупинена діяльність 
18 храмів Новоайдарщини, і майже 
всі вони до періоду незалежності 
України були повністю зруйнова-
ні: чи то часом, чи безпосередньо                                                
радянською владою.

У деяких селах Новоайдар-
ського району залишились лише 
так звані місцезнаходження хра-
мів, де сьогодні від них майже 
нічого не залишилося. Це села 
Олексіївка, Айдар-Миколаївка, 
Дмитрівка, Смолянинове, Співа-
ківка, Чабанівка, Муратове, Но-
воохтирка, Михайлюки (закриті 
в 1930-х роках), Колядівка (зруй-
нований у 1949 році), Райгородка                           
(зруйнований у 1961 році).

В таких населених пунктах як 
Новоайдар, Безгинове, Гречиш-
кіне, Денежникове храми були 
відбудовані на місцях зруйнова-
них релігійних споруд. На нових 
місцях були відбудовані храми в 
селах Штормове, Смолянинове, 
Райгородка, Переможне, Ново-
охтирка, Дмитрівка, Олексіївка. 
Станом на 2020 рік у Новоайдар-
ському районі зареєстровано 12 
храмів. Відбудова та реставрація 
храмів стали можливими завдяки 
діяльності меценатів, місцевих 
жителів.

Сучасний стан
релігійного питання в Україні

На сьогоднішній день релігійна 
політика є складовою національ-
ної політики України. В Конститу-
ції закріплені основні її напрямки: 
«Стаття 3. Право на свободу сові-
сті. Кожному громадянину в Украї-                                                                 
ні гарантується право на свободу 
совісті. Це право включає свободу 
мати, приймати і змінювати релі-
гію або переконання за своїм ви-
бором і свободу одноособово чи 
разом з іншими, сповідувати будь-
яку релігію або не сповідувати ні-
якої, відправляти релігійні культи, 
відкрито виражати і вільно поши-
рювати свої релігійні або атеїс-
тичні переконання. Ніхто не може 
встановлювати обов'язкових пере-
конань і світогляду. Не допуска-
ється будь-яке примушування при 
визначенні громадянином свого 
ставлення до релігії, до сповідан-
ня або відмови від сповідання ре-
лігії, до участі або неучасті в бо-
гослужіннях, релігійних обрядах і 
церемоніях, навчання релігії».

Після 70-річного гоніння з боку 
держави православна церква на-

решті може почуватися вільною. 
Завдяки послідовній релігійній 
політиці і була відновлена діяль-
ність 12 храмів на території Ново-
айдарщини. Щоправда, «відсоток 
українців, які підтримують ате-
їстичні переконання, на початку 
ХХІ століття зріс». Це ще один 
феномен релігійного питання, 
який поки не вдається поясни-
ти. Загалом, це питання потребує     
детального розгляду.

На території Новоайдарщини 
більшість храмів побудовані у 
класичному архітектурному стилі. 
Щоправда, деякі релігійні спору-
ди вразили мене найбільше. Це 
Свято-Миколаївський храм у селі 
Вовкодаєве. Спокійний та водно-
час моторошний, все ж хочеться 
вірити, що він буде відбудований. 
Головною причиною, чому не 
проводиться реконструкція храму, 
є зменшення кількості населення 
села та відсутність фінансування                                             
на даний проект.

Цікавим став для мене Свя-
то-Казанський храм у селі Безги-
нове. 2002 року поруч із хрестом 
на місці зруйнованого храму був 
установлений будівельний ваго-
нчик для тимчасового проведен-
ня богослужінь. У 2008 році  він 
був обкладений цеглою, було 
встановлено куполи. Цей при-
клад показав мені, як вирішували 
питання на місцях, використову-
ючи можливу альтернативу для                                  
відновлення храму.

Окрасою Новоайдарщини є 
Храм Святого великомученика 
і цілителя Пантелеймона, який 
знаходиться у селі Дмитрівка. 
Самі жителі прозвали його «бур-
штиновим» храмом, оскільки 

будівля оздоблена сотнями кіло-
грамів цього каміння. Храм був 
відкритий для прихожан у 2013 
році та, без сумнівів, є визнач-
ною пам’яткою всієї Луганської                                
області.

Під час пошуково-дослідниць-
кої роботи «Релігійна політика 
радянської влади – феномен ХХ 
століття» мною була зроблена 
спроба дослідити та пояснити на 
прикладі храмів Новоайдарського 
району суть даного феномену. Під 
час роботи були опрацьовані різні 
джерела інформації: документи 
радянської доби, спрямовані про-
ти церкви; інтерв’ю зі священно-
служителем Денежниківського 
Свято-Петропавлівського храму 
отцем Володимиром та з пала-
марем Смолянинівського храму 
Різдва Пресвятої Богородиці Чер-
нявським Віктором Миколайо-
вичем; архівні Довідкові книги              
Харківської єпархії.

Важливим джерелом інфор-
мації стало відвідування храмів 
Новоайдарського району, які є 
символом релігійної політики 
ХХ-ХХІ століть. Релігійна політи-
ка радянської доби показала себе 
неспроможною подолати духов-
ні орієнтири населення України. 
«Майже кожного року в селах 
Новоайдарського району громади 
піднімали питання про відновлен-
ня роботи храму, але отримували 
відмову». Лише у період неза-
лежності церковна політика стала 
складовою національної політики 
України. Завдяки цілеспрямо-
ваному управлінню, фінансовій 
допомозі меценатів та прихожан 
храми Новоайдарщини почали                       
реконструюватися.

Під час розгляду теми фено-
мену я зрозумів, що питання по-
требує більш ретельного дослі-
дження. На наступному етапі я 
планую ще підготувати статтю до 
районного видання «Вісник Ново-
айдарщини», в якій буде відобра-
жено статус храмів Новоайдар-
ського району на рубежі ХХ-ХХІ 
століть. Важливим залишається 
збирання додаткової інформації 
про релігійну політику на тери-
торії Луганської області, тому че-
каю та з радістю буду приймати 
від жителів Новоайдарського 
району додаткові факти стосовно                              
даної теми.

Є. ЩИРОВ, учень 10 класу
Денежниківської ЗОШ,

член гуртка
«Історичне краєзнавство»,

кер. роботи С. ПЕРЕПЕЛИЦЯ.Свято-Петропавлівський храм у с. Денежникове

Зустріч із священнослужителем Денежниківського
Свято-Петропавлівського храму отцем Володимиром
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Справжнє ім’я Лесі Укра-
їнки – Лариса Косач Квіт-
ка. Вперше вона підписалася 
псевдонімом «Українка» у віці                                 
13 років.

Матір’ю Лесі Українки 
була письменниця Ольга Ко-
сач, що ставила на своїх робо-
тах псевдонім Олена Пчілка. 
Дядьком Лесі Українки був 
відомий український вчений, 
засновник українського соці-
алізму – професор Михайло                                            
Драгоманов. 

Леся навчилася читати у 4 
роки. Вже у 5 років почала пи-
сати драматичні твори, а у 9 
– написала свій перший вірш 
«Надія». 

В 10 років у дівчинки діа-
гностували  туберкульоз кісток. 
Після операції з видалення 
вражених хворобою кісток, її 
обидві руки та одну ногу зафік-
сували у гіпс. Вільною залиша-
лася лише одна нога, пальця-
ми ступні якої вона навчилася                             
грати на фортепіано.

Самостійно вивчила 11 мов, 

у тому числі латину і грець-
ку. Перекладала твори Гомера, 
Гюго, Байрона, Гейне, Шек-
спіра. Написала загалом понад 
100 власних віршів і 20 драм.                  
Випустила три збірки.

У 19 років Леся Українка 
написала для молодшої сестри 
підручник «Стародавня історія 
східних народів».

Поетесса перебувала під 
негласним наглядом поліції, і 
цензура не раз забороняла її 
твори. Більшість своїх робіт 
поетеса публікувала за кор-
доном Російської імперії –                                     
Берліні, Дрездені, Празі, Відні.

У 36 років Леся Українка 
вийшла заміж за відомого му-
зикознавця-фольклориста Кли-                                                       
мента Квітку. Чоловік був мо-
лодшим від неї на 9 років, також 
страждав на сухоти. Мати  Лесі 
виступила проти шлюбу, та                                              
дівчина зреклася фінансової 
допомоги сім“ї і вийшла за-
між. На той час хвороба Лесі 
прогресувала, тому Квітка по-
чав продавати усе, що мав: від 

меблів до книжок, аби оплати-
ти лікування дружини. Вони 
їздили на лікування до Німеч-
чини, Австро-Угорщини, Іта-
лії, Єгипту, були на Кавказі, в 
Криму. Ці подорожі збагатили 
її враження та сприяли розши-
ренню кругозору письменниці. 
Після смерті поетеси Климент 
вдруге так не одружився, при-
святив себе роботі і прожив ще                                                    
40 років.

Леся Українка написала 
близько 270 віршів (не рахуючи 
поем і віршованих драматичних 
творів). Перша збірка її віршів 
– «На крилах пісень» – надруко-
вана у Львові в 1893 році. Вона 
включає 69 віршів раннього 
періоду її творчості і 3 поеми. 
Друга збірка – «Думи і мрії» – 
включає 50 віршів і 2 поеми. 
Третя збірка – «Відгуки» – на-
друкована у Чернівцях у 1902 
році. Вона включає 30 віршів і 
одну драматичну поему.

Зараз в Україні не залишилось 
жодного нащадка Лесі Українки. 
У Швейцарії проживає Робер-

то Гааб – внучатий племінник, 
онук Лесиної сестри Оксани 
Косач-Шимановської, а в США 
мешкає Ольга Лютон-Петро-                                              
ва – онука Лесиної сестри            
Ізидори Косач-Борисової.

Єдиний родич Лесі Українки, 
що похований на рідній волин-
ський землі Косачів – молодший 
брат Лесі Українки Микола. 
Помер 1937 року. Його моги-
ла знаходиться на сільському        
цвинтарі в Колодяжному. 

Пам’ятники Лесі Українки 
споруджені не лише в Украї-
ні. Увічнена в граніті й марму-
рі вона в Торонто, Клівленді,       
Батумі, Саскатуні.

У 1971 році за рішенням між-
народної організації ЮНЕСКО 
100-річчя з дня народження 
Лесі Українки святкувалося в 
усьому світі.

dyvys.info; l-ukrainka.name; 
vsviti.com.ua; dovidka.biz.ua

Леся Українка – геніальна особистість, яка залишила в історії української літератури ко-
лосальний слід. Її біографію вивчають у кожному навчальному закладі, про неї говорять 
і пишуть. Здається, що нам відомо про цю легендарну жінку все. Життя поетесси було                                                      
коротким, але яскравим. Деякі факти її життя вражають та надихають.

Скованы одной цепью

Необычным способом решила про-
верить свои чувства пара из Харькова, 
а параллельно попасть в Национальный 
реестр рекордов Украины. Три месяца 
они будут жить, скованными металли-
ческой цепью. Александр и Виктория 
выбрали символическое место для про-
ведения ритуала заковывания – воз-
ле скульптуры Единение в столице на 
Днепровской набережной. Для это-
го они приехали специально в Киев                              
в День всех влюбленных 14 февраля.

Чтобы попытка рекорда была несом-
ненной, металлическую цепь буквально 
заварили на руках у Александра и Вик-
тории. К тому же представитель реестра 
рекордов Виталий Зорин дополнитель-
но опломбировал цепь, чтобы было 
видно, пыталась ли пара избавиться                          
от пут тайком.

В течение следующих трех месяцев 
Александр и Виктория будут вынуждены 
быть рядом каждую минуту и делать все 
вместе, чтобы рекорд зачислили. Это бу-
дет не из легких испытаний, но влюблен-
ная пара уверена, что они справятся.

Удалось ли осуществить рекорд и 
сохранить свои чувства украинцам 
узнаем только в финале – 14 мая, когда                  
состоится фиксация рекорда.

iviche.com

Старожил Европы

Самый старший человек в Евро-
пе сестра Андре отпраздновала свой 
117-й день рождения. Женщина жи-
вет во Франции и является католиче-
ской монахиней. Женщина за долгую 
жизнь пережила много событий и ка-
таклизмов. В частности, две мировые 
войны и две пандемии - испанского                                                        
гриппа и коронавируса.

Интересно, что коронавирус она 
даже не заметила у себя, но удивилась             
позитивному тесту.

Первыми сестру Андре поздрави-
ли родственники по видеосвязи. А ра-
ботники дома престарелых, где жи-
вет женщина, подарили ей любимый 

торт – «Запеченная Аляска» - его                                   
готовят из мороженого, бисквита и безе.

Тем временем в местной цер-
кви устроили маленький банкет                                      
с шампанским и портвейном.

rbc.ua

Ларри-юбиляр

Знаменитый кот Ларри отмечает юби-
лей. Он десять лет прослужил на посту 
главного мышелова в резиденции бри-
танских премьер-министров в Лондоне.

На Даунинг-стрит, 10 кота привез-
ли из приюта для животных «Баттер-
си». Его услуги понадобились из-за 
грызунов, которые уже в открытую                                      
бегали перед камерами журналистов.

В обязанности Ларри также входит 
задача проверять антикварную мебель 
на удобство для сна. Что касается ловли 
мышей и крыс, то поговаривают, будто 
кот относится к этому с ленцой. Считает-
ся, что он пока разрабатывает стратегию 
в этом деле.

Ларри поступил на службу ещё при 
Дэвиде Кэмероне. Он также работал 
при Терезе Мэй, а теперь встречает               
мяуканьем Бориса Джонсона.

Должность главного мышелова ре-
зиденции премьер-министра Велико-
британии стала официальной в 1924 
году, но придворные коты служили ещё               
при Генрихе VIII в XVI веке.

На содержание мышело-
вов на Даунинг-стрит ежегодно                                                         

тратят 100 фунтов стерлингов.
epochtimes.com.ua

Рассол в борьбе с гололедом

В Штутгарте, Франкфурте-на-Май-
не, Кельне, Дюссельдорфе и других 
городах соль можно использовать толь-
ко в чрезвычайных ситуациях – на-
пример, если идет ледяной дождь. Не 
рекомендуется ее использовать пото-
му, что она очень вредит растениям у 
дорог: при непосредственном контакте                                  
она фактически выжигает их.

Кроме того, из-за использования соли 
могут страдать и животные, а именно: 
она может вызвать воспаление лап.

Иногда немецкие коммунальные 
службы креативно подходят к борьбе 
с гололедицей. К примеру, в Баварии 
на некоторых участках используют ра-
створ, оставшийся от производства                        
соленых огурцов.

По мнению властей, это очень эко-
номит средства. Так, к примеру, огу-
речного рассола хватает на обработку 
примерно 1500 километров дорог, а 
это, в свою очередь, экономит около                                           
700 килограммов соли.

mayupravo.com

Работа мечты

Британская компания HUN объя-
вила поиск дегустаторов, которые 

не против употреблять алкоголь                                                    
за денежное вознаграждение.

Фирма ищет людей, которые будут 
пробовать южноафриканское вино в 
жестяных банках. Сотрудники компа-
нии хотят проверить, соответствует ли 
высоким стандартам вино, разлитое 
в банки, в которых обычно продают                          
пиво и энергетики.

За работу дегустаторами обещают 
заплатить 200 фунтов стерлингов (око-
ло 7,7 тысяч гривен) и обеспечить го-
довой запас вина с доставкой на дом. 
Кроме того, так называемые сотрудники 
компании будут регулярно получать об-
разцы новых вин, которые HUN начнет      
выпускать в этом году.

Все желающие подать заявку на ва-
кансию должны зарегистрироваться на 
сайте компании не позднее 9 марта. Важ-
ное условие для соискателей: они долж-
ны быть не младше 18 лет и проживать   
в Великобритании.

obozrevatel.com

Снег в Антарктиде
стал цветным

Снег вокруг украинской антаркти-
ческой станции «Академик Вернадс-
кий» стал малиновым и зеленым из-за          
цветения водорослей.

Как сообщили в Национальном ан-
тарктическом научном центре, цвет-
ной снег можно наблюдать ежегодно в 
конце антарктического лета. Окраска 
появляется из-за микроскопических 
водорослей, которые не боятся экстре-
мальных температур и сохраняются в 
снегу в течение всей зимы. Когда по-
годные условия становятся благоприят-
ными, наступает период размножения 
водорослей и они окрашивают белую                                               
поверхность.

«Зеленый цвет дает пигмент хлоро-
филл, а красный — каротиновой слой, 
который содержат клетки некоторых 
видов микроводорослей. Кстати, этот 
слой защищает водоросли от ультра-
фиолетового излучения», — объяснили                                            
в центре.

vokrugsveta.ua
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

Ремонт, перетяжка,
изготовление 

 мягКОЙ мЕбЕЛи.
050-039-92-95.

Куплю КРС
(коров, быков, тёлок).

099-567-07-47,
066-176-05-90.

12 февраля 2021 года ушел из жизни наш дорогой и любимый
муж, отец, дедушка и прадедушка ЩИРОВ Владимир Федорович.

Трудно смириться нам с этой утратой. Тебя уж нет, а мы не верим, 
в душе у нас ты навсегда. И боль свою от той потери мы не излечим 
никогда.

Помним. Любим. Скорбим.
Жена, дети, внуки, правнуки.

Світлої пам’яті
ЩИРОВА

Володимира Федоровича
(06.06.1942 – 12.02.2021)

Щиров Володимир Федорович 
народився 6 червня 1942 року в 
селі Айдар-Миколаївка Ново-
айдарського району Луганської 
області в багатодітній селянській 
родині. Дитинство та юність 
проходили в тяжкі воєнні та                                                           
післявоєнні роки.

У 1959 році закінчив шко-
лу та вступив до будівельного 
училища № 2 Луганський за-
вод «Будівельник». Успішно за-           
вершивши навчання у 1961 
році, молодий фахівець працює                  
столяром третього розряду в Новоайдарському Міжколгоспбуді.

14 листопада 1963 р. призваний до лав Радянської Армії. Після 
служби в армії з 1967 року Володимир Федорович працював в 
Новоайдарській птахофабриці на різних посадах. Після закінчення 
партійної школи перебував на партійних посадах: з 1973 року в 
колгоспі «Червоне село», з 1975 року в радгоспі «Новий-Айдар». З 
1979 року працював в колгоспі «Родина». У 1981 році був обраний го-
ловою Чабанівської сільської ради. З 1983 року працював заступником 
директора. У 1986 році очолив радгосп «Авангард».

Головними рисами його характеру були шанобливе ставлення до 
людей, вміння вислухати кожного з його проблемами і допомогти в їх 
вирішенні. Незважаючи на всю зайнятість в роботі, він був хорошим, 
уважним сім’янином, любив домашній затишок.

З дружиною Раїсою вони виховали прекрасну доньку та сина, був 
люблячим дідусем, який обожнював онуків. Найголовнішою нагоро-
дою для нього стала повага людей, їх щира подяка за його добре серце 
і хороші справи.

Нехай добрі, світлі спогади про Володимира Федоровича назавжди 
залишиться у серцях рідних, колег, односельчан, усіх, хто його знав, 
любив та шанував.

Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам’ять!

Новикова Т. В., Коробка О. О., Суворов В. В., Руденко Б. М.,
Карпов П. П., Лаптєв І. К., Павлов О. Л., Духновський В. Д.,

Черенков О. П., Овчаренко В. О., Духновська О. С.,
Щиров М. О., Маркєлов П. Т., Косов О. І., Русинов М. Г., 

Козловський В. В., Коваленко С. М.

Коллектив КФХ «Айдар-Овощ» скорбит по поводу преждевремен-
ной смерти ЩИРОВА Владимира Федоровича и выражает глубокие 
соболезнования родным и близким. Вечная память!

Колектив Новоайдарської санаторної школи висловлює щирі 
співчуття рідним, близьким, друзям у зв’язку із трагічною смертю ви-
пускника школи ГАМАНЕНКА Ігора.

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях.

- Цыплята-бройлеры
- Цыплята кур

мясо-яичных пород
- инкубация куриных яиц
095-24-72-094. Александр.

Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

Ответ на задание,
опубликованное в № 8

Оголошення

До відома власників сертифікатів на право на земельну ділянку 
частку (пай) земель ВАТ «Новоайдарська птахофабрика» повідом-
ляємо: 10 березня 2021 року о 10:30 у парку «Сосновий» смт. Но-
воайдар відбудуться загальні збори пайщиків ВАТ «Новоайдарська 
птахофабрика».

Порядок денний:
1) Розподіл земельних ділянок кормових угідь (сіножатей кон-

тури № 36-1а, 38а, 40а) між власниками земельних часток (паїв) та 
виділення їх у натурі (на місцевості).

Детальну інформацію щодо проведення розподілу земельних 
ділянок можна отримати в період з 22 лютого 2021 року по 09 бе-
резня 2021 року за адресою: Луганська область, смт. Новоайдар, 
вул. Дружби, буд. 1.

Контактні телефони посадових осіб:
Труняков Сергій Михайлович 06445-9-43-56
Ганшина Лариса Олексіївна 050-297-01-86

25 февраля 2021 года –
полгода светлой памяти

КУЗНЕЦОВОЙ
Людмилы Васильевны

Горят сердца, и плачут свечи по 
нашим милым, дорогим. И ранним 
утром, днем и в вечер мы вспомина-
ем их. Твоей душе просим вечного 
покоя, любовь и память сохраним, 
и молимся мы, на коленях стоя,              
и вновь, опять тоскуем и скорбим.

Спокойно спи… Земля пусть бу-
дет пухом и сладким сном, который 
видишь ты.

Прости нас всех. За все. За то, 
что было. Прости! И мы, конечно 
же, простим… Пусть твое сердце 
на земле остыло, но памятью его мы 
воскресим!

Помним. Любим. Скорбим.

Дети, внуки, сестры
и все родные и близкие.

26 февраля 2021 года –
6 лет светлой памяти

любимой жены, мамочки,
бабушки, свахи

БОРИСОВОЙ Елены Ивановны

Уходят те, кто дорог и любим! 
Внезапно, безвозвратно, безнадёж-
но. Как трудно сердцем пережить 
людским, а осознать… почти что 
невозможно.

Когда казалось, молодость-рас-
свет, и впереди путей ещё так мно-
го. Но догорел заката яркий свет…       
И лишь одна открыта им «дорога».

Бесследно спрячет бремя белый 
снег прошедших лет и дней дав-
но минувших… Короткий жизни 
завершён пробег… Господь, как 

видно, забирает лучших... Никто не смог тебя спасти, ушла из жизни          
очень рано, но светлый образ твой родной мы будем помнить постоянно…

Спи спокойно, наша родная… Пусть земля тебе будет пухом…
Помним. Любим. Скорбим.

Родные.

10 лет светлой памяти ДУШЕНКО Николая Кузьмича
(04.12.1924 г. – 27.02.2011 г.)

Сердце погасло, будто зарница... Боль не притушат года... Образ твой 
вечно будет храниться в памяти нашей всегда.

Навеки в сердце нашем рана. Пока мы живы, с нами ты. Любил ты 
жизнь, не знал покоя, не падал духом никогда... Не смыть слезами          
наше горе, для нас ты будешь жить всегда!

Мир и покой твоей светлой душе, дорогой и любимый наш человек. 
Навечно нами ты любим, никто тебя нам не заменит.

Спи спокойно, пусть будет пухом тебе земля, а душе –                                                 
Царствие Небесное. Помним. Любим. Скорбим.

Дочь, сын, невестка, внуки, правнуки.

ПОМНИМ.. .

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕН-
НЫ. Продажа. Установка.               
Ремонт. Обслуживание.                              
099-336-87-79.

услуги

аренда
Сдам в аренду ДОМ                         

в Алексеевке, 099-278-14-75.

куплю
КРС, 099-005-75-77,               

098-008-78-21.
МОТОБЛОК, б/у. 096-589-20-01.

Выражаю благодарность 
Кутепову Павлу Алексан-
дровичу, работнику Но-
воайдарского районного 
ТЦКтСП, за найденные              
документы.

продам
ДОМ, 066-38-99-345.
Однокомнатную КВАРТИРУ, 099-278-14-75.
Действующий МАГАЗИН. 050-168-85-42.
АВТОМОБИЛЬ Opel Vivaro 2007 года. Объём – 2 л. 8 мест. 

Длинная база. Кондиционер. 095-030-07-90.
ПИАНИНО. 050-708-41-67.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з відходу соняшника. 2550 грн/т. Для 

будь-яких типів опалення. Вигідніше на 25 % по тепловіддачі та 
набагато зручніше, ніж дрова. Не потребує великих фізичних зу-
силь при використанні. Доставка від 3 тонн - БЕЗКОШТОВНА.                       
066-30-544-64, 067-10-328-10.

БРОЙЛЕРОВ, УТОК, ЦЫПЛЯТ, НЕСУШЕК и МЯСНЫЕ 
ПОРОДЫ, ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ, МУЛАРДОВ, СТАРТОВЫЕ 
КОРМА, АПТЕЧКИ. 099-71-35-870. Олег.

ПТИЦУ высококачественных пород: БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮ-
ШАТ, ЦЫПЛЯТ мясо-яичных пород, ГУСЕЙ. СТАРТОВЫЕ 
КОРМА. Доставка. 066-37-48-202.

БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮШАТ. Качество птицы гарантируем. 
095-193-73-54. Олег.

считать 
недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК 

на ім’я БАЮРЕНКА Сергія 
Сергійовича, 25.09.1991 р. н.,           
вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИ-
ТОК на ім’я ЛОБУРЕНКА 
Олександра Олександровича,                                          
22.07.1980 р. н., вважати 
недійсним.
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1 березня, понеділок
Всесвітній день імунітету
Всесвітній день цивільної        
оборони

3 березня, середа
Всесвітній день дикої природи
Всесвітній день письменника

5 березня, п’ятниця
День подяки співробітникам

7 березня, неділя
Всесвітній день дитячого              
телебачення і радіомовлення

8 березня, понеділок

Міжнародний жіночий день
Масляна

9 березня, вівторок
День народження Тараса          
Шевченка

12 березня, п’ятниця
Міжнародний день сну

13 березня, субота
День землевпорядника України

14 березня, неділя
День українського добровольця

14 березня, неділя
Міжнародний день числа «Пі»
Прощена неділя

15 березня, понеділок
Всесвітній день захисту прав 
споживачів
Початок Великого посту

17 березня, середа
День мобілізаційного працівника

19 березня, п’ятниця
День кліента

20 березня, субота
Всесвітній день Землі
День весняного рівнодення
Міжнародний день щастя

21 березня, неділя
Всесвітній день домашнього 
господарства
Всесвітній день поезії
День працівників ЖКГ і                 
побутового обслуговування                                  
населення
Міжнародний день лісів

22 березня, понеділок
Всесвітній день водних ресурсів
День таксиста

23 березня, вівторок
Всесвітній день метеоролога

24 березня, середа
День фтизіатра

25 березня, четвер
День служби безпеки України

26 березня, п’ятниця
День Національної гвардії    
України

27 березня, субота
Година Землі
День нефролога
Міжнародний день театру

Согласно расписанию гео-
магнитных колебаний, в первый 
весенний месяц повышенная 
солнечная активность будет   на-
блюдаться неоднократно.

Основными будут три во-
змущения геомагнитных      по-
лей:

- с 20 по 22 марта ожидается 
мощная магнитная вспышка;

- 13 и 28 марта — бури        
умеренной интенсивности.

Блaгoпpиятныe дни:
- c 1 пo 12 мapтa -                  

убывaющaя Лунa;
 - c 14 пo 27 мapтa - pacтущaя 

Лунa;
- c 29 пo З1 мapтa -             

убывaющaя Лунa; 
Heблaгoпpиятныe дни:
- 6 мapтa - Tpeтья чeтвepть; 
- 13 мapтa - Hoвoлуниe; 
- 21 мapтa - Пepвaя         

чeтвepть;
- 28 мapтa 2021 гoдa - 

Пoлнoлуниe.

Уважаемую Наталью Алексеевну РОЖКОВУ
тепло и сердечно поздравляем
с юбилеем со Дня рождения!

Любви, добра и радости большой мы в этот юби-      
лей – красивый, знатный – желаем Вам, везенья всей   
душой, на сердце будет пусть приятно.

Желаем никогда не унывать, пусть окружают радост-
ные лица, желаем  неприятностей не знать, любой мечте 
желаем сбыться!

Коллектив КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница».

Дорогую и любимую
жену, маму и бабушку

ПЕКАЛЕВУ
Людмилу Владимировну

поздравляем
с 70-летним юбилеем!

Милая, добрая, нежная, 
славная! Сколько испол-
нилось – это не главное! В 
жизни желаем быть самой 
счастливой, всеми любимой, 
весёлой, красивой!

Муж, дети, внуки.

Уважаемого
Алексея Леонидовича 

ПАВЛОВА
от всей души
поздравляем

с Днем рождения!

Желаем, чтобы в жиз-
ни было все, что душе 
и сердцу мило. Всегда 
уютный теплый дом, лю-

бовь и пониманье в нем. 
Работа б не смотрела вол-

ком, друзья бы Вас ценили 
с толком, удача рядом — толь-

ко свистни, успех сопровождал по 
жизни. Здоровый дух в здоровом теле, карманы что-
бы не пустели, и пусть прекрасный День рожденья                                                                              
исполнит все без исключенья!

С  уважением – коллектив
Айдар-Николаевского клуба.

Шановного Олексія Леонідовича ПАВЛОВА
щиро вітаємо з Днем народження!

Прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я, 
особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх 
Ваших добрих справах. Хай у Вашому домі завжди па-
нують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – 
мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде при-
хильною до Вас, даруючи радість життя, незрадливу 
удачу, вірних і надійних друзів!

З повагою – колектив редакції
«Вісник Новоайдарщини».

3 марта мой сын
Сергей Любомирович КИРИЛИШИН

отмечает свой День рождения!
С Днем рожденья поздравляю! Финансовой стабиль-

ности желаю, здоровья, счастья, оптимизма, крутых 
подъемов, яркой жизни, стабильности, любви и мира, 
благополучия и позитива!

С любовью – мама Алла ЗУБАТЕНКО.

 

26 февраля. Растущая Луна 
в знаке Лев. Луна в Льве бла-
гоприятствует всем энергичным 
и действенным начинаниям: от 
организации спортивных или 
культурно-массовых меропри-
ятий до корпоративной вечерин-
ки, направленной на сплочение 
коллектива для плодотворного 
сотрудничества. 15-й лунный 
день. День искушений. События 
зависят от того, по какому пути 
вы идете, а от ваших реакций 
на них — то, в какую сторону 
вас заведет тропинка судьбы. 
Очень велика вероятность ос-
ложнения отношений с близким                    
окружением.

27 февраля. Полная Луна в 
знаке Дева. Время благоприят-
но для любой кропотливой ра-
боты, требующей вдумчивого и 
серьезного подхода. Абсолютно 
все направления финансовой 
деятельности, при серьезном 
подходе, как никогда принесут 
соответствующее материальное 
вознаграждение. 16-й лунный 
день. Довольно гармоничный 
день. Все находится в равно-
весии. Ощутим некоторый пе-
реизбыток сил, которые лучше 
всего направить в творческое 
русло или на физическую нагру-
зку, иначе энергия может найти 
выход в необдуманных, воз- 
можно, агрессивных поступках                                   
и действиях.

28 февраля. Убывающая 
Луна в знаке Дева. 17-й лунный 
день. День ощущения радости 
от бытия, обретения внутренней 
свободы. Идеален для заклю-
чения брака, раскрепощения. 
Успешны любые банковские 
операции и операции с недви-
жимостью. Неплохо идет торго-
во-закупочная и посредническая 
деятельность. Так же плодотвор-
но продвигаются учеба, повы-
шение квалификации и любое       
самосовершенствование.

1 марта. Убывающая Луна  в 
знаке Весы. Подходящее время 
для отдыха после напряженной 
работы, обусловленной лунной 
Девой. Лучше всего не начи-
нать чего-либо нового и гло-
бального, а быстро завершить 
ранее начатое и спланирован-

ное. Неплохой и довольно пло-
дотворный период для делового 
сотрудничества, основанного 
на взаимопонимании и отсут-
ствии каких-либо разногласий. 
Негативным моментом являет-
ся обостряющаяся сложность                                                                
в принятии решений.

2 марта. Убывающая Луна  в 
знаке Весы. Можно долгое время 
колебаться между всеми «за» и 
«против», выискивать как до-
стоинства, так и недостатки, об-
думывать, но так и не прийти к 
окончательному суждению. По-
этому принятие ответственных 
решений лучше всего перенести 
на другое, более благоприятное 
для этого время. 19-й лунный 
день. Критический день. В идеа-
ле — оставаться дома и не посе-
щать людных мест. Лучше всего 
посвятить время нравственному 
очищению

3 марта. Убывающая Луна 
в знаке Скорпион. Настало вре-
мя принятия самых ответствен-
ных решений. Улучшенная 
мыслительная деятельность, 
возросшая способность к кон-
центрации на сути проблемы 
и высокий уровень самокри-
тичности как нельзя лучше поз-
воляют отделить истинно важное 
от наносного и малозначимого. 
Можно смело браться за новые 
начинания, разрабатывать биз-                          
нес-планы новых проектов и 
возлагать на себя всевозмож-
ные обязательства, которые                                           
окажутся посильными.

4 марта. Убывающая Луна 
в знаке Скорпион. 21-й лунный 
день. День творческой и физи-
ческой активности. Полезна кол-                                                             
лективная работа, всевозмож-
ные поездки или путешествия. 
Полезны водные процедуры, 
воздушные ванны и любые              
физические упражнения.


