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Шановні наші читачі, вірні друзі та прихиль-
ники! Ось і прийшов час розпочати передплатну 
кампанію на наступний,  2022 рік.

Цей рік був для нас непростим, довелося долати 
труднощі, але ми не зупинялися заради вас, любі наші 
читачі!  Ріст цін на послуги типографії, поштові витра-
ти, комунальні послуги – це все реалії нашого часу, з 
якими ми стикаємося та які впливають на формуван-
ня ціни на наше видання. Та ми, турбуючись про вас, 
вирішили основну частину цих викликів та ризиків взя-
ти на себе. Тож прийняли рішення залишити пільгову 
ціну на наше видання на рівні минулого року, тобто 

ціна річного абонементу на «Вісник Новоайдарщи-
ни» залишається 360 гривень за умови РІЧНОЇ перед-
плати до 20 грудня 2021 року. До того ж, Ви зможете 
скористатися приємним бонусом – дати одне безкош-
товне оголошення, поздоровлення протягом року.

Ціни на 1 місяць та півріччя трохи зростають. Якщо 
передплачуєте газету на 1 місяць, вона коштуватиме 
45 гривень, на півріччя – 270 гривень. Обирайте той 
варіант, який зручніший для вас.

Але обов’язково залишайтесь з нами. Ми працюємо 
заради вас! З повагою, ваш колектив редакції 

«Вісник Новоайдарщини».

Шановні мешканці Новоайдарської громади!
Щиро вітаю вас з Днем української писемності та 

мови, святом, яке своєю глибинною духовною суттю 
історично звеличує нашу націю!

 Корені української писемності виходять з далеко-
го минулого, з тих часів, коли давньоруські літописці 
створювали описи подій давнини, що сьогодні стали 
дорогоцінними реліквіями історії та культури.

Шлях розвитку нашої рідної мови був нелегким, але 
український народ зміг її зберегти, аби сьогодні ми 
відчували її красу та мелодійність.

У святковий День української писемності та мови 
хочу щиро побажати всім нам любити та берегти свою 
рідну мову. Нехай материнське слово буде для всіх нас 
оберегом!

Зі  святом вас, дорогі земляки!
 Щастя вам, добра та нових здобутків на благо нашої 

України!
З повагою, Ігор ШОПІН, 

Новоайдарський селищний голова.

Шановні працівники соціальної сфери! 
Щиро вітаю вас з професійним святом!

Турбота про людину, її майбутнє, забезпечен-
ня соціальних гарантій і допомога тим, хто її 
потребує, – це надважливі завдання, які щодня ви-
конують працівники соціальної сфери.

Працівники соціальної сфери не лише викону-
ють свої професійні обов’язки, вони здійснюють 
місію добра, милосердя, подекуди й порятунку. І 
саме від вас,  шановні працівники соціальної сфе-
ри, залежить довіра наших громадян до держа-
ви. 

Нехай життя буде сповнене оптимізмом, 
надіями, мріями, які безперешкодно здійснюються. 
Натхнення, щирості та терпіння у вашій 
благородній справі, реалізації ідей та задумів на ко-
ристь кожного громадянина та всього українського 
народу!

З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова.

Шановні працівники культури та аматори   
народного мистецтва!

Прийміть найщиріші вітання та найкращі      
побажання з нагоди професійного свята!

Ви даруєте людям радість, несете культу-
ру до кожного серця, кожної душі, а разом з тим 
своєю плідною творчою працею звеличуєте рідну 
Україну! Ви ті, хто присвятив себе благородній 
справі – зберігати, розвивати і відтворювати 
безцінні духовні скарби нашого народу. Ваш твор-
чий внесок у розвиток національної культури 
заслуговує на слова щирої вдячності! Сподіваюсь  
і вірю, що це свято подарує вам душевну злагоду, 
натхнення в роботі заради утвердження на землі 
ідеалів Добра, Любові і Краси! Нехай здійсняться 
всі ваші життєві плани, надії і мрії, а кожен день 
вашого життя буде світлим і сонячним і дарує 
нові життєві перемоги. Нехай ніколи не згасає 
творчий вогник у ваших серцях!

З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова.

Шановні залізничники!
Сердечно вітаю вас із професійним святом -             

Днем залізничника України!
Залізниця – важлива ланка транспортної інфра-

структури країни, яка має стратегічне значення. 
Від технічного стану та ефективної експлуатації 
залізничних шляхів залежить безперебійне сполучен-
ня між регіонами України та зарубіжжя, а також 
надійна доставка пасажирів та вантажів, укріплення 
економіки.

Сьогодні ми вшановуємо вашу нелегку, наполе-
гливу працю. Адже за вашої участі здійснюються 
не лише пасажирські перевезення, а й будуються 
комфортабельні автомагістралі європейського зразка, 
зводяться мости, перевозяться вантажі господарсько-
го призначення, здійснюються потужні соціальні проек-
ти.

Бажаю вам, шановні працівники залізничного транс-
порту, міцного здоров´я, щастя, добра і благополуч-
чя. Нехай на життєвих та професійних перехрестях в 
усьому і завжди вас супроводжує зелене світло.

З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова.

Начальник управління молоді та спорту ОДА Антон Во-
лохов особисто відвідав об’єкти будівництва у рамках 
загальнонаціонального проєкту Президента України Во-
лодимира Зеленського «Здорова Україна». Допис про це 
він поширив у соцмережах та додав свіжі фото готових 
спортмайданчиків та тих, що будуються.

Зокрема, він відвідав вісім спортмайданчиків у 
Сватівському та Щастинському районах, місті Лисичанську. 

Нагадаємо, що Луганщина – один з шести регіонів, 

де впроваджується пілотний проєкт «Здорова Україна». 
Загалом в області до кінця року буде встановлено 73 
мультифункціональних спортмайданчики, які мають бути 
підлаштованими для потреб усіх категорій громадян, у тому 
числі, й із маломобільних груп населення. 

«Здорова Україна» – це проєкт, що фінансується за ра-
хунок субвенції з держбюджету за умови співфінансування            
(10 % з обласного та 10 % з місцевого).
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З 1 жовтня 2021 року усі заклади 
охорони здоров'я України перейшли на 
оформлення електронних лікарняних. 
Відтепер пацієнти не будуть носити па-
перові лікарняні на роботу, а зможуть 
повідомляти роботодавцю номер елек-
тронного документа. 

Що змінилось при оформленні лі-
карняного

Як виглядає оформлення е-лікарня-
них?

Якщо після огляду лікаря виявило-
ся, що у зв’язку зі станом здоров’я вам 
потрібно «піти на лікарняний», лікар 
створить електронний медичний висно-
вок про тимчасову непрацездатність. В 
особистому кабінеті на порталі Пенсій-
ного фонду ви можете переглянути ваші  
листки непрацездатності. 

 На що варто звернути увагу у лікаря, 
коли «йдеш на лікарняний»?

Після того, як лікар вніс ваші дані, 
перевірте чи вся інформація коректна та 
актуальна. Від цього залежить чи при-
йдуть смс-повідомлення про успішно 
сформований електронний лікарняний. 
Перше смс-повідомлення ви отримаєте 
від електронної системи охорони здо-
ров'я. Воно міститиме 16 значний номер 
МВНТ і підтверджує, що він був створе-
ний саме вам.

Як ви дізнаєтеся, що е-лікарняний 
оформлено? 

Е-лікарняний оформлено, якщо ви от-
римали друге смс-повідомлення від Пен-
сійного фонду України. Його ви отрима-
єте, якщо зареєструвалися на порталі 
Пенсійного фонду і там зазначили саме 
цей спосіб комунікації. Успішність фор-
мування саме електронного лікарняного 
залежить від наявності ваших даних в 
Реєстрі застрахованих осіб. Їх має пода-
ти ваш роботодавець.

Якщо електронний лікарняний не був 
сформований, вам слід запитати у ліка-
ря, чи надходила відповідь від Електрон-   
ного реєстру листків непрацездатно-
сті. Якщо буде з’ясовано, що «запис не 
знайдено», а пацієнт є застрахованою 
особою, необхідно звернутися до робо-
тодавця або на гарячу лінію Пенсійного 
Фонду України – 0 800 503 753.

Луганщина долучилась до акції із висадки 
саджанців дерев у рамках програми Прези-
дента «Зелена країна».

«Для нашої області ця ініціатива Прези-
дента має особливе значення, адже ми по-
винні не просто збільшити площу лісів, а й, 
перш за все, відновити 30 тисяч гектарів зе-
лених насаджень, знищених минулорічними 
пожежами. Пожежі змусили нас докорінно 
переглянути підходи до озеленення області: 
хвойні ліси ми плануємо зробити змішаними. 
Тому сьогодні буде висаджено 50 тисяч сад-
жанців дубів по усій Луганщині. Зокрема, на 
цій ділянці, у Піщаному лісництві, 5000 сад-
жанців», - звернувся до учасників акції в. о. 
голови облдержадміністрації Олексій Смир-
нов.

Він наголосив, що акція відбуватиметься 
одночасно у восьми лісогосподарствах облас-
ті, у тому числі, у нещодавно створеному На-
ціональному природному парку «Кремінські 
ліси».

«До речі, для участі в акції кожний бажа-
ючий може зареєструватись на сайті «Зелена 
країна» та обирати місце, де він хоче висади-
ти дерева. Лісівники нададуть все необхідне 
і підкажуть, як правильно висаджувати ліс», 
- наголосив 

Головна ідея проєкту - це збільшення площ 
лісових насаджень за рахунок висадки дерев 
на нових землях. Планується, що таким чи-
ном загальну кількість лісів мають збільшити, 
покривши лісом 100 тисяч гектарів лісового 
фонду, які зараз пустують через незаконне ви-
рубування лісів, або через пожежі.

За 3 роки буде висаджено 1 мільярд нових 
дерев, за 10років - площа лісів збільшиться на 
1 мільйон гектарів!
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За рахунок субвенції у розмірі 16,7 
мільйонів гривень закуплено 397 кисне-
вих концентраторів, які розподілено між 
усіма центрами первинної медико-сані-
тарної допомоги області. Тож кожна гро-
мада Луганщини отримає це обладнання.

«Сподіваюсь, що вони рятуватимуть 
життя і здоров’я жителів Луганської об-
ласті», – прокоментував подію голова 
обласної державної адміністрації – ке-
рівник обласної військово-цивільної ад-
міністрації Сергій Гайдай.

Зазначимо, субвенцію надано згідно 
Постанови Кабінету Міністрів від 26 січ-
ня 2021 р. № 47 «Деякі питання надання 
у 2021 році субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів    
у системі охорони здоров’я».

Сергій Гайдай також нагадав, що Лу-
ганщина нині знаходиться у червоній 
зоні, та закликав мешканців області до-

тримуватися протиепідемічних правил і 
щепитися проти коронавірусу.

«Будь ласка, вакцинуйтеся, щоб не 
наражати себе та своїх близьких на не-
безпеку. Дотримуйтеся карантинних об-
межень, тому що в першу чергу це вря-
тує вам життя і здоров’я», – сказав він.

Очільник області повідомив, що за 
домовленістю з Міністерством охо-
рони здоров’я, на Луганщині відкри-
то всі 11 лікарень, які прийматимуть 
хворих на COVID-19. Всім їм будуть 
відкриті «ковідні» пакети, лікарі отри-
муватимуть 300 % за роботу з хворими                                
людьми.
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Про організацію дистанційного та 
екстернатного навчання учнів з тимча-
сово окупованих територій журналістам 
Луганщини розповів директор Департа-
менту освіти і науки облдержадміністра-
ції Юрій Стецюк.

Школи для організації відповідної 
форми навчання визначені органами 
управління освітою місцевого само-  
врядування.

До 54 шкіл Луганщини на екстернат 
прийнято 313 осіб, в тому числі у четвер-
ті класи – вісім, дев’яті класи – 83, оди-
надцяті класи – 112, інші (невипускні) 
класи – 110 дітей.

Юрій Стецюк наголосив, що учні з 
тимчасово окупованих територій мо-
жуть бути зараховані на екстернат упро-
довж календарного року.

Дистанційно у 19 закладах загальної 
середньої освіти Попаснянської, Гірської, 
Білолуцької, Марківської, Новоайдар-
ської та Щастинської громад здобувають 
освіту 292 учні з тимчасово окупованих 
територій. У тому числі у четвертих кла-
сах – 16, дев’ятих класах – 73, одинад-
цятих класах – 56, інших (невипускних) 
класах – 147 дітей.

Якщо набір на екстернат ще триває, 
то кількість дітей на дистанційному 
навчанні вже наблизилася до показника 
минулого року (293). Найбільша кіль-
кість таких учнів у Щастинській громаді 
– 189.

Крім того, до п’яти університетів 
Луганщини та їх дев’яти структурних 
підрозділів цього року за державним за-
мовленням вступило 4886 абітурієнтів, з 
них через освітні центри «Донбас-Укра-
їна» 307 осіб, у тому числі 241 випус-
кник минулих років, що проживали на 
окупованій території або в «сірій зоні» і 
мали документи про освіту державного 
зразка, і 66 осіб з числа випускників, які 
закінчили заклади освіти на окупованій 
території і не мали документа про освіту 
державного зразка.
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В Україні з 1 листопада 2021 року набули 
чинності зміни до Правил дорожнього руху. 
Нововведення стосуються дорожніх знаків, 
розмітки та велосипедної інфраструктури 
в Україні.

Нова редакція ПДР містить багато  допов-
нень для велосипедистів, які вже стали кри-
тично необхідними, у зв'язку зі зміною всіх 
нормативних документів ДБН та ДСТУ, які 
регулюють влаштування велосипедної інфра-
структури та організацію велосипедного руху.

Що зміниться від 1 листопада у ПДР:
визначення «велосипедна доріжка»
визначення «велосипедна смуга»
визначення «велосипедний переїзд»
дорожній знак 4.18 «Суміжні пішохідна та 

велосипедна доріжки»
дорожній знак 4.23 «Дорога для суміщено-

го руху легкових автомобілів та велосипеди-
стів»

дорожній знак 5.88 «Велосипедна смуга»
дорожній знак 5.90 «Зона для пішоходів і 

велосипедистів»
дорожні знаки 5.92.1 і 5.92.2 «Велосипед-

ний переїзд»
дорожні знаки 5.93.1 і 5.93.2 «Суміжні пі-

шохідний перехід та велосипедний переїзд»
дорожній знак 5.94.1 «Дорога із зустрічною 

велосипедною смугою»
дорожній знак 5.95.1 і 5.95.2 «Виїзд на до-

рогу з одностороннім рухом і зустрічною ве-
лосипедною смугою»

таблички 7.29.1—7.29.6 «Напрямок руху 
велосипедистів»

розмітка 1.15 «Велосипедний переїзд»
розмітка 1.28.1 «Смуга для суміщеного 

руху маршрутних транспортних засобів та ве-

лосипедистів»
розмітка 1.28.2 «Доріжка, призначена для 

суміщеного руху пішоходів та велосипеди-
стів»

розмітка 1.28.3 «Змішаний рух велосипе-
дистів і транспортних засобів у попутному 
напрямку»

розмітка 1.37 «Стрілки напрямку руху для 
велосипедних доріжок та смуг».

Зміни стосуються всіх аспектів ПДР. Змі-
няться розмітка та дорожні знаки, правила 
зупинки та стоянки, з’являться діагональні 
пішохідні переходи та загальні дороги для ав-
томобілів і велосипедистів. Одна з найбільш 
принципових змін – обмеження швидкості за 
межами населених пунктів, які регулюються 
шириною розмітки.

Ви не зможете рухатися зі швидкістю 110 
км/год, якщо елемент дороги, що відокремлює 
транспортні потоки протилежних напрямків, 
не виділено розміткою 1.2 (раніше було 1.1 
або 1.2). Розмітки відрізняються своєю ши-
риною – до 15 см і 20 см відповідно. Так що 
лінійку доведеться возити з собою.

Нагадаємо, 30 вересня Кабінет Міністрів 
України затвердив постанову про внесення 
змін до правил дорожнього руху.

До слова, для Міністерства внутрішніх 
справ закупили системи, які вміють розпізна-
вати обличчя водіїв. Міністерство внутрішніх 
справ вирішило не обмежуватися камерами, 
що автоматично фіксують порушення правил 
дорожнього руху. У найближчому майбутньо-
му на дорогах ще з’являться «розумні» систе-
ми, які вміють розпізнавати обличчя водіїв. 

https://glavcom.ua/ 

Під час проходження пробного ЗНО мож-
на ознайомитися з організаційними умовами 
проведення тестування (порядком доступу до 
пункту тестування і робочого місця, особли-
востями роботи із бланками відповідей тощо), 
структурою та змістом тестових зошитів, а та-
кож з’ясувати рівень своїх навчальних досяг-
нень і, як наслідок, уникнути зайвого хвилю-
вання та зосередитися під час основної сесії 
саме на виконанні тестових завдань.

Реєстрація для участі у пробному ЗНО-
2022 триватиме протягом 5-22 січня 2022 
року. 

Зареєструватися можна буде на сайтах ре-
гіональних центрів оцінювання якості освіти.

Пробне тестування з української мови, 
української мови і літератури відбудеться 
19 березня, з історії України, з математики, 
математики (завдання рівня стандарту), з 
біології, з географії, з фізики, з хімії, а також 

з іноземних мов (англійської, іспанської, ні-
мецької та французької) – 26 березня.

У день проведення пробного ЗНО кожен 
зареєстрований учасник може скласти тест з 
одного навчального предмета.

Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які 
введуть свої відповіді на спеціальному серві-
сі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних 
сторінках 25 березня з української мови, укра-
їнської мови і літератури, 1 квітня – з інших 
навчальних предметів.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є 
платною послугою для учасників та неприбут-
ковою для організаторів і проводиться за кош-
ти фізичних і юридичних осіб.

Вартість тестування буде визначено регіо-
нальними центрами оцінювання якості освіти 
до 20 грудня 2021 року.

За інформацією Українського 
центру оцінювання якості освіти.
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Більше 20 років існує в нашо-
му районі  організація «Милосер-
дя», яку очолює Юрій Єгорович 
Недобєга.

Діяльність цієї організації 
важко переоцінити, адже на-
правлена вона на надання допо-
моги найвразливішим верствам 
населення, інвалідам, нужден-
ним, соціально-незахищеним, 
людям, родинам, які опинилися 
на межі виживання, та яким 
більше ні до кого звернутися. 
Також до категорії людей, про 
яких турбуються в організації, 
відносяться й бездомні люди, 
саме вони є найбільш незахище-
ними в соціальному плані.

«Саме з причини відсутності 
житла ці люди, ще ж молодого 
віку, рано йдуть з життя. Я можу 
назвати кілька таких випадків за 
оснанній рік-два, коли люди про-
сто замерзали в холодну пору 
року, бо їм ніде було жити, нікуди 
піти, - розповідає Юрій Єгорович. 
– Саме для того, щоб вирішити 
проблему з бездомними людьми, 
допомогти їм, продовжити життя, 
наша організація почала роботу з 
придбання будинку  - соціального 
житла для тих, хто його потребує. 
Але нам дуже потрібна допомога 
небайдужих людей.

Та спочатку хочу дати 
роз’яснення та заспокоїти 
новоайдарців: ті, хто буде меш-
кати в соціальному будинку, не 
будуть вести аморальний спосіб 
життя, не будуть пиячити. Цей 
будинок буде для них прихистом. 
Буде діяти устав.  Заселяти до 

будинку  будемо за протоколом 
комісії з 7 осіб (будуть включені 
представники «Милосердя», 
поліції, юристи) і за обов’язкового 
проходження медичної комісії, 
наявності сертифікатів від нар-
колога та психіатра. Підопічні 
будуть знаходитись під наглядом. 
Вони житимуть, ми будемо про 
них і надалі піклуватися. Одяг, 
гарячі обіди, дрова  – цим всім ми 
забезпечуємо своїх підопічних. А 
будиночок – це наша давня мрія та 
дійсно необхідність».

Особисто я вважаю, що 
діяльність організації – це найви-
щий прояв милосердя. Адже тут 
в першу чергу турбуються про 
інших. Часто про тих, від кого 
суспільство відвертається. 

Шановні новоайдарці! Меш-
канці Новоайдарської громади, 
Щастинського району! Давайте 
не будемо залишатися осторонь 
цієї ініціативи й підтримаємо 

організацію матеріально. Будино-
чок, який обрано під соціальний 
гуртожиток, коштує 5 тис. дол. 
Господарі готові продавати його 
в розстрочку, за умови сплати 
першим внеском половини суми. 
Організація має наразі 12 тис. грн. 
Цього вкрай недостатньо. Тож 
кожен з нас може зробити свій 
внесок в добру справу, переказав-
щи будь-яку посильну для себе 
суму. Навіть якщо кожен з нас 
пожертвує одну гривню, ми допо-
можемо наблизитися до мети й до-
поможемо знайти дім тим, в кого 
його не має і хто зараз і мріяти не 
може про справжній домашній за-
тишок, про домашнє тепло.

Як розповів Ю.Є. Недобєга, був 
варіант і дешевший, за 2 тис. дол., 
але будинок знаходиться у жахли-
вому стані і потребує капітального 
ремонту, який обійдеться не мен-
ше, ніж у 3-4 тисячі доларів.

Якщо є сумніви чи ви 
хвилюєтесь за доцільність вико-

ристання ваших коштів, є варіант 
контролюємих пожертв. В та-
кому випадку ви можете пере-
дати кошти напряму продавцеві, 
поспілкуватися з ним, оглянути 
будинок.

«Ми плануємо відкрити збір 
коштів й по селах, встановивши 
спеціальні ємності для пожертв. 
Ми будемо вдячні кожному, хто 
не відмовить, хто допоможе, - го-
ворить Юрій Єгорович. - Цей бу-
динок буде оформлений у довічне 
користування як соціальне житло, 
й контролювати правильне адрес-
не користування будуть кілька 
родів, кілька поколінь. Вони бу-
дуть стежити, аби будинок не ви-
користовували для інших цілей.

Є багато людей, які потре-
бують нашої допомоги. І якщо 
є можливість допомогти карто-
плею, овочами, фруктами, олією, 
ми будемо дуже вдячні, адже 
гарячі обіди ми готуємо для них 
щоденно. 

Що стосується одягу, маємо 
вдосталь, тож поки прийом речей 
зупинили. Ми низько вклоняємось 
всім, хто щиро нам допомагає, Ви 
робите добру справу».

Організація «Милосердя» - не 
така багаточисельна, але всі, хто 
має до неї відношення, - щирі, 
чесні люди, які готові у будь-яку 
мить надати посильну допомогу 
тим, хто потрапив у скрутне ста-
новище. Хотілось би, щоб таких 
людей було більше. 

Давайте не будемо залишатися 
байдужими до чужої біди. Краще 
допомогти, ніж колись самому 
опинитися у скрутному становищі. 
Тож, якщо є можливість допо-
могти, зв’яжіться з головою 
організації «Милосердя» Юрієм 
Єгоровичем Недобєгою за теле-
фонами 9-35-45 чи 050-518-1092 й 
отримайте необхідну інформацію.

Не залишаймося осторонь про-
блем інших. Приємно, коли після 
напруженого трудового дня ти 
повертаєшься ДОДОМУ, де на 
тебе чекають, де тепло, затишно, 
де ти можеш відпочити. Але ж є 
такі нещасні люди, яким немає 
куди йти. Давайте разом допомо-
жемо їм мати свій куточок, свій 
ДІМ. Не будемо байдужими!

Добро обов’язково повернеть-
ся до вас сторицею!
Реквізити для надання допомо-
ги для придбання соціального 

житла  - номер картки
5168 7574 1662 6457, 
Кожемякіна Тетяна 

Олександрівна, казначей 
організації «Милосердя».

 М.  ТИХОНОВА.

Важко переоцінити, наскільки 
глобальною і стратегічно важли-
вою є соціальна сфера держави. 
Завдяки самовідданій і невтом-
ній роботі працівників соціальної 
сфери, які щоденно працюють з 
людьми, що  потребують підтрим-
ки і захисту від держави, та щодня 
успішно виконують це завдання, 
реалізується соціальна політика 
України.  Через серця працівників 
системи соціального захисту насе-
лення щоденно проходять пробле-
ми тисяч пенсіонерів, ветеранів 
війни та праці, людей з обмеже-
ними можливостями, сиріт, безро-
бітних, немічних та самотніх. І в 
чому б не полягала ця робота, ос-
новною метою діяльності є вчасна 
професійна допомога конкретній 
особі

Напередодні професійного свя-
та ми зустрілись з директором КУ 
«Новоайдарський центр надання 
соціальних послуг Новоайдар-
ської селищної ради» Мариною 
Василівною Адоніною й погово-
рили про те, чим живе Центр сьо-
годні. 

– Марино Василівно, розка-
жіть, будь ласка, як працює 
Центр після реформування та 
перейменування? 

– Почну з того, що з новою наз-
вою та розширеним пакетом по-
слуг ми працюємо з 1 серпня 2020 
року. 

Зараз при «Новоайдарському 
ЦНСП» діють чотири відділення. 
Це відділення соціальної допомо-
ги вдома (обслуговування клієнтів 
соціальними працівниками від-
бувається за місцем проживання 
підопічних); відділення денного 
перебування (надаються послуги 
медичної сестри, послуги з маса-
жу та фізіотерапевтичні послу-
ги як у приміщенні ЦНСП, так 
і на дому, відповідно до направ-
лень лікарів медичних установ); 
відділення організації надання 
адресної натуральної та грошо-
вої допомоги (клієнти отримують 

послуги перукаря, швачки і 
машиніста із прання та ре-
монту спецодягу); відділення 
з надання соціальних послуг 
сім’ям, дітям та молоді (на-
даються послуги сім’ям, які  
потрапили в складні життєві 
обставини). 

При відділенні організації 
надання адресної натураль-
ної та грошової допомоги 
працює «Пункт прокату тех-
нічних засобів реабілітації», 
який на безоплатній основі, 
згідно довідок ЛКК, у тим-
часове використання надає 
інвалідні візки, тростинки, 
ходунки особам, що мають 
фізичні вади. Також відділен-
ням надається гуманітарна 
допомога у вигляді підгузків 
та пелюшок для клієнтів, які 
їх найбільше потребують. 

– Надзвичайною попу-
лярністю серед людей по-
важного віку користується «Уні-
верситет  третього віку», який 
працює на базі «Новоайдарського 
ЦНСП». Як справи в Університе-
ту сьогодні? 

– Так, «Університет третього 
віку» є дійсно дуже важливим ас-
пектом нашої роботи. Це соціаль-
но-педагогічна послуга, завдяки 
якій студенти – наші підопічні – 
відвідують заняття на різних фа-
культетах і за інтересами. 

На жаль, зараз, у зв’язку з по-
ширенням коронавірусної інфек-
ції, пандемії, факультети тимча-
сово припинили свою діяльність. 
Але, повторюсь, це лише тимча-
сово.

За час свого існування Універ-
ситет розширився, збагатив ма-

теріально-технічну базу. Є в нас 
свої традиції. Дуже любимо та 
поважаємо своїх талановитих пі-
допічних, які є майстрами на всі 
руки: і малюють, і вишивають, і 
орігамі складають, і в’яжуть. А як 
співають та грають на музичних 
інструментах! У нас навіть свій 
музичний колектив є під назвою 
«Гармонія». А ще наші підопічні –                                                                          
за здоровий спосіб життя. Тре-
нажерна зала та скандинавська 
ходьба, руханки – все це залюбки 
опанували наші підопічні.

Ми дуже раді, що Університет 
розширив їхні горизонти, пода-
рував нові знання та знайомства. 
Зараз ми не проводимо зустрічі та 
заняття на базі Університету, але 
наші підопічні не забувають одне 
про одного, спілкуються, дізна-

ються як справи та здоров’я, хо-
дять в гості. 

– А чи продовжує свою ді-
яльність мультидисциплінар-
на команда? 

– Так, команда працює! До 
складу  мультидисциплінарної 
команди з надання послуг вхо-
дять медична сестра, перукар, 
швачка, водій, фахівець із соці-
альної роботи, а також керівник 
команди – завідувач відділення 
денного перебування. Члени 
команди надають соціальні по-
слуги особам похилого віку та 
особам з інвалідністю, які меш-
кають у віддалених населених 
пунктах нашої громади, за міс-
цем їх проживання. 

– Як бачу, Центр завжди 
знаходиться у вирі подій… 

–  Це дійсно так. Нам не-
має коли відпочивати, адже 
від нашої злагодженої роботи 
залежать інші люди, вразли-

ві верстви населення. Ми тісно 
співпрацюємо з громадськими 
організаціями та міжнародними 
партнерами. Завдяки їм закуплені 
музичні інструменти та сценіч-
ні костюми, соціальні працівни-
ки забезпечені велосипедами, на 
баланс центру передано пральні 
машинки, швацьку машинку, пра-
ску, бактерицидні опромінювачі, 
перукарське обладнання, масажні 
столи, тонометри та спортивне об-
ладнання (тренажери). 

Надаємо ми й психологічну 
допомогу тим, хто її потребує. 
Наприклад, нас запрошували для 
проведення психологічних тренін-
гів  в ГО «Акація» села Денежни-
кове, для військовослужбовців, які 
базуються в місті Щастя, та ін. Та-

ких занять було б більше, якби не 
пандемія Covid-19. 

– А скільки ж працівників на-
разі налічує Центр?

 – На сьогодні ЦНСП – це друж-
на команда з 51 небайдужого члена 
колективу. 29 з них – це соціальні 
працівники. Я впевнена в кожній 
людині, яка працює в колективі. Я 
знаю, що це чуйні, небайдужі пра-
цівники, справжні професіонали 
своєї справи. Кожен на своєму міс-
ці робить все залежне від себе, аби 
дійсно допомогти, бути корисним 
тому, хто потребує допомоги. Наш 
колектив в постійному русі, по-
стійно працює над підвищенням 
професійної майстерності. Ми є 
активними учасниками різнома-
нітних курсів, тренінгів, курсів 
підвищення кваліфікації, які допо-
магають опановувати нові знання 
та використовувати їх на практиці. 
Ось нещодавно 4 фахівці із соці-
альної роботи проходили навчання 
на базі Луганського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, 
отримали сертифікати. Загалом за 
останній час ми освоїли більше 20 
нових навичок завдяки навчанню, 
щоб крокувати в ногу із часом та 
надавати якісні послуги нашим пі-
допічним. 

В планах – не зупинятися на 
досягнутому, працювати заради 
людей. Серед найближчих цілей, 
до яких прагнемо, – розширення 
послуг завдяки наданню стаціо-
нарного догляду за самотніми хво-
рими людьми. Є приміщення, де 
цей нагляд може здійснюватись. 
Але це питання ще знаходиться в 
стадії розробки, тож докладніше 
зупинимось, коли рішення буде 
прийняте. 

-  Щиро дякую за змістовне 
інтерв’ю та вітаю Вас та Ваш 
колектив з професійним святом. 
Ви робите добру справу, тож 
нехай всі Ваші плани стають 
реальністю, натхнення, гарного 
настрою та подальших успіхів!

М. ТИХОНОВА.

У першу неділю листопада традиційно відзначається День працівника соціальної сфери, внесений у календар 
професійних свят указом Президента України в 1999 році. Наше життя проходить в колективі й обумовлено 
нашим соціальним оточенням. Тому, опинившись у складних життєвих обставинах, ми розраховуємо не лише на 
власні сили, а й на допомогу близьких, громади, держави.
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Як і відколи 
співпрацюємо 
з Мостиською 

Розповідає начальник відділу 
культури, молоді та спорту Алла 
Антипова: проект культурного 
обміну між Луганською і Львів-
ською областями був започатко-
ваний у 2017 році. У 2018 році, 
був підписаний і договір про 
співпрацю між відділом культу-
ри Новоайдарської районної дер-
жавної адміністрації та відділом 
культури і туризму Мостиської 
районної державної адміністрації. 
Власне, цьогорічна поїздка стала 
не першою у рамках цієї співпра-
ці, оскільки вокальне тріо «Айда-
рія» Новоайдарського селищного 
Будинку культури раніше відвіду-
вало Львівщину, виступивши на 
фестивалі «Пісенна козаччина» 
в с. Малі Мокрини Мостиського 
району  та  «Етнофестивалі Гос-
тинності «Із пісні встає Україна 
моя» в с. Вільшаник Самбірського 
району, що проводилися на Львів-
щині у 2018 році, а працівники 
Новоайдарської бібліотеки і сіль-
ських бібліотек громади побува-
ли на Львівщині у 2019 році. На 
жаль, у 2020 році проект «Бібліос-
віт єднає Україну» між бібліотека-
ми Новоайдарщини та Мостищи-
ни було реалізовано дистанційно 
в  режимі онлайн через карантин-
ні обмеження. У 2021 році було 
підписано договір між відділами 
культури Новоайдарської та Мос-
тиської громад, а у квітні, після 
оголошення Управлінням куль-
тури національностей, релігій 
та туризму Луганської обласної 
державної адміністрації конкурсу, 
було підготовано три проекти – 
від музею, бібліотеки та Будинку 
культури. Згодом їх було об’єдна-
но в один спільний проект «Куль-
тура Новоайдарщини єднає Схід 
і Захід України». Він у підсумку 
увійшов до переліку переможців 
конкурсу, який було затверджено 
Розпорядженням голови Луган-
ської ОДА Сергія Гайдая.

Оскільки переможцем конкур-
су став спільний проект, до складу 
делегації, яку очолювала началь-
ник відділу культури, молоді та 
спорту Новоайдарської селищної 
ради Алла Антипова, увійшли 
учасниці вокального тріо «Айда-
рія» Новоайдарського селищного 
Будинку культури Ольга Рубан і 
Юлія Крохмальова, директорка і 
бібліотекарка КЗ «Публічна біблі-
отека Новоайдарської селищної 
ради» Ірина Дмитрівна і Людмила 
Коломацька, директорка і дві нау-
кових співробітниці Краєзнавчого 
музею Новоайдарської селищної 
ради.

Як проходила 
зустріч. Якою була 
програма поїздки
 Гостинні господарі зі Львів-

щини радо прийняли новоайдар-
ців. Всі учасники поїздки як один 
з теплотою згадують урочисту 
зустріч, що їм влаштували у Мос-
тиській: хліб-сіль, щирі привітан-
ня, навіть жива музика у виконан-
ні місцевого оркестру.

Після зустрічі проводився 
«круглий стіл», відбулась презен-
тація роботи закладів 
культури Мостищини, 
проведена начальни-
ком відділу культури 
та культурної спад-
щини Мостиської гро-
мади Ганна Букса, та 
презентація роботи 
закладів культури Но-
воайдарщини, яку про-
вела начальник відділу 
культури, молоді та 
спорту Новоайдарської 
селищної ради Алла 
Антипова. Для делега-
ції з Новоайдару було 
організовано відвіду-
вання місцевих храмів, 
бібліотек, клубів. Крім 
того, гостей з Луган-
щини було запрошено 
на фестиваль «Мелодія 
галицького двору», що 
проходив у селі Годині, 
на якому свої музичні 
вітання з привітної Лу-
ганщини дарувало тріо 
«Айдарія».

Незважаючи на стис-
лі терміни поїздки (у 
місті Мостиська і селах 
Яворівського району новоайдарці 
провели менше двох діб), її про-
грама була напрочуд насиченою 
цікавими подіями, представники 
Сходу і Заходу України навіть за 
цей короткий проміжок часу всти-
гли дізнатися чимало цікавого про 
особливості культури обох райо-
нів і методи і форми роботи колег.

Ганна Божкова, Наталія Ан-

тонова і Алла Сорокіна підкрес-
люють, що навіть незважаючи на 
те, що в музеї у Мостиській зараз 
проводиться капітальний ремонт 
і переформатування, їм довелося 
побачити чимало цікавих речей: 
місцеві килими, прекрасну колек-
цію рушників, стародавні знаряд-
дя праці тощо. Глибоку повагу 
викликало шанобливе ставлення 
мешканців Яворівського району 
до своєї культури, традицій. Ган-
на Костянтинівна особливо на-

голошує на цьому, розповідаючи 
історію місцевої церкви XVII сто-
ліття, що її місцеві мешканці від-
стояли, не дали знести в радянські 
часи, а пізніше власними коштом 
і силами відновили. Такі історії 
навіть не про релігію і ставлення 
людини до неї, а про розуміння 
важливості і цінності своїх куль-
турних надбань.

Працівники Новоайдарського 
музею також розповідають, що 
під час перебування на Львівщині 
і спілкування з колегами окремо 
приділяли увагу питанню розвит-
ку сільського туризму, і додають, 
що подорож суттєво допомогла 
розвитку ідей, з ним пов’язаних. 
Ганна Костянтинівна пояснює, що 
це дуже широке поле для діяльно-
сті, адже саме сільський туризм 
найяскравіше розкриває місцевий 
колорит, людей, їх побут і традиції.

Новоайдарці також ділилися з 
колегами досвідом модернізації 
свого музею в рамках проекту 
«Музей відкрито на ремонт», роз-
повідаючи про зміни і оновлення, 
що відбулися в Новоайдарському 
музеї протягом останніх років.

Наукові працівники музею 
Алла Сорокіна і Наталія Анто-
нова наголосили, що особли-
ву увагу приділяли знайомству 
з нематеріальною культурною 
спадщиною (НКС) Яворівського 

району і розповідали 
про спадщину нашого 
краю. Найцікавіше те, 
що господарі заходу, 
навіть накриваючи 
столи і пригощаючи 
своїх гостей, виби-
рали в першу чергу 
місцеві страви, щось 
не просто смачне, а 
й оригінальне, харак-
терне саме для цього 
регіону. Розповідаючи 
колегам про страви 
нашого району, помі-
тили, що серед пред-
ставлених смаколиків 
є дуже схожа на ново-
айдарські «коржі», або 
«щоденники» місцева 
випічка, що на Яво-
рівщині іменується 
пиндиками. За слова-
ми музейників, подіб-
ні страви, характерні 
для Західної України, 
скоріше за все, по-
трапили на Схід ще в 
часи козацтва, і подіб-
ні процеси є яскравим 
прикладом культурної 

і побутової взаємодії різних регі-
онів країни, що триває довгі роки 
і навіть століття. Однак, рідкісні 
місцеві рецепти Яворівщини, на 
відміну від новоайдарських, поки 
що не представлені у переліку 
НКС, хоча друзям зі Львівщини, 
безумовно, є чим пишатися.

Ірина Косова, ділячись вражен-
нями від поїздки і спілкування 
з колегами, розповідає, що про-

тягом візиту було відвідано три 
бібліотеки – Публічну бібліотеку 
Яворівського району Мостиської 
ОТГ, Публічну бібліотеку Шеге-
нівської ОТГ і бібліотеку в На-
родному Домі села Волиця. Роз-
повідаючи про місцеві бібліотеки, 
Ірина Дмитрівна особливо під-
креслює уклін у народність у їх 
роботі, увагу до традицій, місце-
вої символіки, оберегів, вивчення 
рідного краю, а також акцент на 
проведення заходів з елементами 
аніматорської роботи та інтерак-
тивності.

Наші бібліотекарі розповідали 
про розробку туристичних марш-
рутів у Щастинському районі, що 
в ній беруть активну участь, зна-
йомили колег з формами роботи, 
що використовуються у Публічній 
бібліотеці Новоайдарської селищ-
ної ради і сільських бібліотеках 
району. У наш час, коли бібліоте-
ка вже давно є не просто книго-
сховищем, а радше своєрідним ба-
гатофункціональним культурним 
центром, непросто зацікавити, 
здивувати досвідченого фахівця 
у бібліотечній справі, однак Ірині 
Дмитрівні і Людмилі Григорів-
ні Коломацькій це вдалося, коли 
вони розповідали колегам з Мос-
тиської і Шегинів про «Насінневу 
бібліотеку», що організовується в 
Новоайдарі (матеріал про цей на-
прям роботи минулого року вихо-
див у «ВН»). Настільки незвична 
форма роботи стала справжнім 
відкриттям для місцевих бібліоте-
карів, що взяли її на замітку.

Як новоайдарці
 презентували свій 

район, 
з чим приїхали на 

Львівщину і що 
продемонстрували 
Делегація з Луганщини, зви-

чайно ж, їхала на Львівщину не 
з порожніми руками. До уваги 
господарів заходу були пред-
ставлені декілька буклетів, що 
презентували Новоайдарщину, її 
культуру, традиції, місця, цікаві з 
туристичної точки зору (ці букле-
ти раніше також були представле-
ні на виставках у Києві (до Дня 
Незалежності України) і Львові). 
Особливими подарунками ста-
ли присвячені народним костю-
мам Новоайдарщини календар і 
детальний тритомник – якісний 
каталог з прекрасними великими 
фотографіями і описанням кожно-
го костюму, його особливостей і 
унікальних деталей.

Вокальне тріо «Айдарія»  у 
складі Алли Антипової, Ольги Ру-
бан і Юлії Крохмальової не про-
сто стало учасником фестивалю 
«Мелодія галицького двору», а й 
своїм виступом викликало безліч 
позитивних емоцій місцевої пу-
бліки, доповнивши жанрову різ-
нобарвність заходу виконанням 
енергійних патріотичних пісень 
зі свого репертуару. Фестиваль 
як культурна подія в принципі 
викликав ажіотаж у районі, а при-
їзд і запланований виступ гостей 
з Луганщини тільки «підігріли» 
інтерес публіки, що із захватом 
сприйняла пісні у виконанні «Ай-
дарії».

 
Цієї осені відбулися дві події, що мають неабияке значення для сфери культури Щастин-

ського району. У вересні делегація з Новоайдару відвідала Львівську область у рамках спів- 
праці Новоайдарської і Мостиської громад у сфері культури, а у жовтні начальник відділу 
культури, молоді та спорту Новоайдарської селищної ради  Алла Антипова взяла участь 
у «Львівському міжнародному форумі індустрії туризму та гостинності». Про мету цих 
поїздок, про те, що їх учасники розповіли мешканцям інших регіонів нашої країни про Но-
воайдарщину, що цікавого почули і побачили і чому, власне, подібні заходи є важливими і 
корисними, ми поговорили з начальником відділу культури, молоді та спорту Новоайдарської 
селищної ради Аллою Антиповою, директоркою Краєзнавчого музею Новоайдарської селищ-
ної ради Ганною Божковою, науковими співробітниками музею Аллою Сорокіною і Наталією 
Антоновою, директоркою КЗ «Публічна бібліотека Новоайдарської селищної ради» Іриною 
Косовою і бібліотекаркою цього закладу Людмилою Коломацькою, і найважливіше і найціка-
віше з розказаного нам пропонуємо до уваги читачів «ВН».

Учасники делегації Щастинськго району з  працівниками культури Мостищини

Матеріали, презентовані у Мостиській і Львові
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Чим запам’яталися 
місто Мостиська і 
Яворівський район 

Учасники поїздки перш за все 
звертають увагу на гостинність і 
щирість друзів і колег зі Львів-
щини. Підкреслюють, що жодні 
негативні стереотипи, якщо такі 
ще у когось і залишаються, абсо-
лютно не відповідають дійсності, 
бо люди у Яворівському районі 
відкриті, дружні, інтелігентні, 
завжди раді продемонструвати 
і поділитися своїми культур-
ними надбаннями. Для них зу-
стріч гостей – це не офіціоз, а 
довгоочікувана подія, прекрасна 
можливість і розказати про себе, 
і дізнатися щось нове про тих, 
хто завітав до міста Мостиська і 
Яворівського району.

Культура і духовність у широ-
кому розумінні цих слів – дуже 
важлива частина життя мешкан-
ців Мостиської і прилеглих сіл. 
Народ завжди радий концертам, 
фестивалям, їх відвідують ціли-
ми родинами. Алла Антипова, 
розповідаючи про фестиваль 
«Мелодія галицького двору», 
згадує, що хоч примхи погоди і 
завадили провести його під від-
критим небом, це не зменшило 
інтересу публіки, і зала місце-
вого клубу не вмістила всіх охо-
чих побачити виступи артистів. 
Відчувалося, що глядачі активні, 
що вони дійсно насолоджують-
ся тим, що бачать і чують. І ко-
лоритні повільнотемпові пісні у 
виконанні місцевих артистів, і 
запальна патріотика від «Айда-
рії» були сприйняті з захватом, 
народ залюбки і підспівував, 
і танцював. Також новоайдар-
ці наголошують, що особливо 
приємно було бачити на заході 
молодь і чоловіків, що аж ніяк 
не сприймають концерти як 
щось несерйозне, а із задоволен-
ням приходять на них зі своїми 
сім’ями.

Одним із найяскравіших спо-
гадів наших співрозмовників 
про Яворівщину є храми. У мі-
сті Мостиська, що за розмірами 
приблизно однакове з селищем 
Новоайдар, а за кількістю насе-

лення навіть трошки поступа-
ється, і прилеглих селах – більше 
десятка храмів, і народ регуляр-
но відвідує церковні служби. Се-
ред цих храмів є і такі, що були 
збудовані ще у XVII – XVIII сто-
літтях, що підкреслює особливо 
шанобливе ставлення не тільки 
до духовності, а й до власної іс-
торії і надбань.

Впадає у вічі гостям Мостись-
кої вихованість, доброзичливість 
місцевих мешканців, їх бережли-
ве ставлення до багатьох речей – 
від чогось простого, побутового, 
і до найважливішого, наймасш-
табнішого, але для багатьох не-
очевидного – власної історії і 
культури, того, чим живуть цілі 
покоління.

Що показали, 
побачили 

й обговорили 
у Львові на 

«Львівському 
міжнародному 

форумі індустрії 
туризму та 

гостинності»
Міжнародний форум, що від-

бувся у Львові, став більш «про-
фільним» заходом. Поїздка на 
нього мала на меті презентацію 
Луганщини туристичної – як 
усього регіону в цілому, так і ок-
ремих районів і громад. Як пояс-
нює А. А. Антипова, цю поїздку 
було організовано Управлінням 
культури, національностей, релі-
гій та туризму  Луганської ОДА 
за підтримки ПРООН, і Аллу 
Антипову було запрошено на фо-
рум для презентації Луганщини 
і Щастинського району зокрема.

На локації, що презентува-
ла Луганську область, серед 
іншого було представлено екс-
курсійно-туристичний марш-
рут Новоайдарською громадою 
Щастинського району під наз-
вою «Перлини Новоайдарщи-
ни: поєднання унікальності та 
історії», до якого включено ге-
ологічну пам’ятку «Баранячі 
Лоби», унікальну і найбільшу в 
Україні колекцію народних ко-
стюмів, що представлена у Кра-

єзнавчому музеї Новоайдарської 
селищної ради, і Свято-Панте-
леймонівський Кафедральний 
храм (Бурштиновий храм) у селі 
Дмитрівка, буклети «100 причин 
відвідати Луганщину» (у ньому 
список цікавинок Щастинсько-
го району, окрім переліченого, 
доповнили інформація про ві-
домого громадського діяча часів 
національно-визвольних змагань 
Павла Гречишкіна, знаменитих 
скульптора Івана Чумака і поета 
Івана Приблудного, що були уро-
дженцями Новоайдарщини, Ми-
хайлівська церква XVIII століт-
тя у с. Старий Айдар, заповітне 
урочище Киселева Балка непода-
лік Станиці Луганської, пам’ятка 
природи «Айдарська тераса», 
культура лемків Новоайдарщи-
ни, традиції випікання весіль-
них хлібів у с. Михайлівка) і 
«Луганщина… Відкрий! Пізнай! 
Захопись!» (яскравий буклет з 
описанням і фотографіями най-
цікавіших локацій області, що 
до нього, звичайно ж, увійшла 
й інформація про найпримітніші 
місця Щастинського району).

Алла Анатоліївна підкреслює, 
що «Львівський міжнародний 
форум індустрії туризму та гос-
тинності» – це прекрасна мож-
ливість показати красу свого 
краю, розповісти про неї людям, 
що раніше, можливо, навіть ні-
коли не бували у нашому регіоні, 
адже на заході були присутні не 
лише делегації з усіх куточків 
України, але й закордонні гості з 
Польщі.

Такий форум – це не лише 
щось офіційне, презентації та 
оформлення локацій, а й спілку-
вання, взаємозацікавлення, роз-
повіді про особливості культури, 
природи, знаменитих земляків, 
колоритні місця, маршрути для 
туристів тощо. Цікавилися ло-
кацією Луганської області і без-
посередньо інформацією про 
Новоайдарщину туристичну і 
студенти, що вивчають готельну 
справу і туризм, і їм також було 
розказано чимало цікавого про 
наш район, адже місця і речі, такі 
звичні для мешканців Новоайда-

ру і всього Щастинського рай-
ону, – сповнені спокійної краси 
Баранячі Лоби, сакральна для ві-
рян Киселева Балка, унікальний 
храм у Дмитрівці, турботливо 
зібрана колекція костюмів – для 
всіх інших є чимось новим, та-
ким, що хочеться побачити, до-
слідити, відкласти у пам’яті, і 
особливо важливо і приємно, що 
ними цікавляться не лише фахів-
ці, а й молодь.

Враховуючи те, що сьогодні 
розвитку туризму приділяється 
особлива увага як на обласному, 
так і на районному рівні, участь 
у подібних заходах, безперечно, 
є напрочуд корисною і, більше 
того, необхідною.

Чому співпраця у 
сфері культури і 

створення позитивного 
іміджу району 

настільки важливі
 А. А. Антипова, відповідаю-

чи на це запитання, пояснює, що 
без поїздок, зустрічей, виступів 
наших артистів на найрізнома-
нітніших заходах, представлення 
наших талантів, розповідей про 
рідний район не може бути ство-
рений його образ, імідж. Той, хто 
не дає про себе знати, не показує 
красу свого краю, не має облич-
чя. Про того, хто сидить на місці, 
ніколи не дізнаються, ним не за-
цікавляться, а якщо немає заці-
кавленості – то уявлення форму-
ється на основі стереотипів.

Тому зараз дуже важливо по-

казувати всій Україні, що Луган-
щина в цілому і Щастинський 
район зокрема – це не суцільні 
терикони, степ і військова на-
пруга. Це також і привітний, 
хлібосольний народ, це унікаль-
ні традиції, звичаї, розкіш куль-
турного розмаїття, це творчість 
майстрів, таланти музикантів і 
художників, це прекрасна при-
рода, мальовничі місця, про які 
потрібно розповідати. Без актив-
ної, енергійної роботи у сфері 
культури, комунікації з іншими 
регіонами той самий імідж, «об-
личчя» району і громади буде 
набагато безбарвнішим, ніж має 
бути, а це – дуже серйозна пе-
решкода для розвитку різних 
напрямків: і туристичної галузі, 
і творчого вдосконалення, і бага-
тьох інших. Тому, приїжджаючи 
до Львівської області, делегація 
з Новоайдару і запрошує гостин-
них колег з Мостиської до Но-
воайдарської громади Щастин-
ського району, тому й хоче не 
просто представляти свій край, 
приїхавши до Західної України, 
але і привітно зустріти гостей зі 
Львівщини на рідній землі, пока-
завши її їм у всій красі. Так, най-
ближчими місяцями, на жаль, 
через скрутну ситуацію й усім 
відомі обмеження подібного ві-
зиту друзів з Мостиської не буде, 
однак співпраця триває, і, коли 
обставини дозволять, гостей че-
катиме теплий прийом у Новоа-
йдарській громаді Щастинського 
району.

О. ЧАСНИКОВ.

 Шановні працівники 
культури та майстри 
народного мистецтва 

Новоайдаорської громади!

Прийміть найщиріші вітання 
та найкращі побажання  з наго-
ди Вашого професійного свята – 
Всеукраїнського дня працівників 
культури та майстрів народного 
мистецтва!

Дякуючи щоденній праці клуб-
ників, працівників спеціалізова-
них мистецьких навчальних закладів, бібліотекарів, фа-
хівців музейної справи невтомно доглядаються  безцінні 
духовні скарби нашого народу. Ви даруєте людям радість, 
несете культуру до кожного серця, кожної душі, своєю 
плідною творчою  працею та силою духу  звеличуєте рід-
ну Україну!

Всім, хто присвятив себе галузі  культури, бажаю 
творчого довголіття, невичерпної енергії, щедрих мис-
тецьких здобутків, достатку, терпіння, добра і миру.

Нехай здійсняться всі ваші життєві плани, надії і мрії, 
а кожен день вашого життя буде світлим і сонячним, 
дарує радість  натхнення і життєві перемоги.

Нехай ніколи не згасає творчий вогник у ваших серцях!
А також вітаю культуру Новоайдарщини із зайнятим 

ІІ місцем  серед селищних територіальних громад в об-
ласному огляді-конкурсі «Луганщина – світанок України», 
який проходив з квітня по жовтень 2021 року за  участі 
22 територіальних громад Луганської області.

Алла АНтиПоВА, начальник відділу культури, молоді 
та спорту  Новоайдарської селищної ради.

Алла Антипова у Львові  на «Львівському міжнародному форумі індустрії 
туризму та гостинності»
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Анна Зоріна з Новоайдару на Луганщині точно знає, 
як на власній ділянці розвивати домашній бізнес на де-
коративних рослинах. У вирощенні квітів є свої секре-
ти, і жінка радо поділилася ними. Бонусом – корисна 
інформація про виготовлення компосту.

Бачу ціль, не бачу перешкод
 

Любов до квітів передалася жінці від матері, ще у 
дитинстві. А от започаткувати «квітковий» бізнес вона 
наважилася лише кілька років тому. 

Для мами трьох дітей робота вдома є великою пе-
ревагою: і діти доглянуті, і власна справа годує. Та й 
взагалі працювати за суворим графіком – не для Анни. 
Хоча іноді обробляти замовлення доводиться навіть 
вночі.

За словами Анни, найбільше користуються попитом 
ті рослини, яких немає у масовому продажу. Вона не 
спеціалізується на чомусь одному, адже на все є влас-
ний сезон, тож завжди треба дбати про розширення 
асортименту. 

— До букетів гарно йдуть троянди, жоржини, кроку-
си, лілії, гіацинти, гладіолуси, клематиси. На початку 
весни традиційно робимо вигонку тюльпанів. Чудово 
купують декоративні чагарники – барбарис, хвойні. 
Також є попит на кімнатні рослини та матеріал для 
висадки: цибулини, саджанці. Ціна визначається від             
рідкісності сорту — є дешеві варіанти, а є і дорогі. 

Жінка вже має своїх клієнтів не лише серед місце-
вих жителів, а й по всій країні. Якщо раніше рослини 
замовляли через журнали із садівництва, то з інтерне-

том все стало легше і простіше. 
Анна продає рослини через те-
матичні групи у соцмережах, її 
віртуальна крамничка має назву 
«Віола». Найбільше замовлень 
вона отримує з центральної 
України.

Розвивати бізнес жінці допо-
магає підтримка чоловіка. Але 
у нагоді стала і грантова під-
тримка. 2019 року жінка випад-
ково потрапила на тренінг від 
ПРООН та пройшла навчання з 
підприємництва. Тоді написала 
бізнес-план і виграла матеріа- 
ли на будівництво підземної         
теплиці-термоса. 

— У мене зовсім не було 
досвіду у написанні проєктів, 
але я вмію швидко вчитися і не 
боюся нового. Тому, коли отримала пояснення, було не-
складно розробити проєкт. Є такий вислів: «Бачу ціль, 
не бачу перешкод» — ось це про мене. 

Теплиця, до слова, у Анни задіяна цілий рік. Тут 
зберігаються кімнатні рослини та ті види квітів, які          
потребують високої температури.

— Якби я десять років тому замислилася над влас-

ною справою, то, гадаю, я її не започаткувала би, — 
зізнається Анна Зоріна. — Бо тоді були невпевненість 
і острах нового. Але я вирішила стати на шлях само-
розвитку та навчання, і страх минув. Не потрібно бо-
ятися щось розпочинати. Адже якщо ви будете довго             
наважуватися, то шансу може й не бути.

 
Перші морози – не поспішай

Зі свого досвіду жінка впевнена, що восени не тре-
ба поспішати висаджувати цибулини квітів. Сама вона   
робить це у листопаді. 

– Зазвичай люди рано викопують або висаджують 
квіти, поки немає дощів та заморозків — бояться не 
встигнути. Але якщо робити це раніше, ніж потрібно, 
такі дії тільки шкодять рослинам. Я взагалі висаджую 
цибулини у листопаді, і ще жодного разу не зазнавала 
збитків. 

Також підприємниця радить не викопувати лілії:
– Ці квіти зовсім не примхливі і дуже морозостійкі. 

З інших країн лілії взагалі приходять замороженими, а   
на складах їх розморожують і вже потім продають.

 
Лілія УДОДЕНКО/Громада Схід №17 (50) 2021.

Від редакції «Вісника Новоайдарщини»: Два роки тому на сторінках нашої газети ми познайоми-
ли вас, шановні читачі, із захопленням мешканки Новоайдару Анни Зоріної. Тоді її неймовірні квіти, 
які жінка вирощує з такою любов'ю, не змогли залишити нас байдужими. Розповідаючи із захоплен-
ням про свою квіткову пристрасть, Анна поділилися, що мріє започаткувати якусь квіткову крам-
ницю чи квітковий бізнес. Вона не стала відкладати мрію «на потім», активно навчалась й впевне-
но йшла до мети. Раді повідомити, що все в неї вийшло. І ось нещодавно про нашу землячку розповіли                                                                                                            
на сторінках газети «Громада Схід». Тож пропонуємо вашій увазі цей матеріал.

Порада від Анни: що робити з опалим листям
Щоосені люди згортають опале листя та спалюють його. Через це зростає ризик пожеж, до того 

ж спалювання листя є небезпечним для здоров’я людей, адже у часточках твердих згорілих речовин 
містяться подразнюючі та канцерогенні компоненти. Ці мікроскопічні шкідливі часточки потрапляють 
до легень і можуть залишатися там надовго, ба навіть спричинити астму. Сам дим від спаленого листя 
містить окис вуглецю. Зрештою, за таке забруднення навколишнього середовища та створення небезпеки                  
для людей накладається штраф, якщо навіть люди про це не обізнані.

Тож яка є альтернатива порушенню закону та загрозі власному здоров’ю? Рішення просте і корисне: 
компостування. І природа не страждає, і добриво виходить якісне, збагачене.

Компосту купу зручно облаштувати неподалік від вашої ділянки. Можна обрати ємкість для компо-
сту, а можна просто викопати яму у землі. Чудове добриво вийде із змішування бур’янів, листя, трави. 
Ідеально, аби до складу перегною входили такі елементи: сіно, зелена трава, солома, листя, коріння рослин, 
кора, гній, за необхідності — добавки для прискорення процесу компостування.

Швидкість дозрівання компосту залежить від вологості, температури і розміру компостної ями.             
Зазвичай для природного процесу виготовлення добрива необхідно від 3 місяців.

Урочистості розпочались із 
привітання начальника відділу 
рекрутингу та комплектування 
Старобільського РТЦК та СП ма-
йора Олександра Ткаченка, який 
побажав учасникам турніру міц-
ного здоров’я, наснаги, високих 
спортивних досягнень.

І почались змагання. В них 
найсильнішими виявилися пред-
ставники Новоайдару та Ста-
робільська. Саме між цими гравцями велась 
найзапекліша боротьба.

За результатами напруженої боротьби пе-
реможцями стала пара спортсменів Андрій 
Шевцов – Сергій Іщенко (м. Старобільськ), 
срібними призерами – пара Євген Солдатенко 
– Євген Білобровський (смт Новоайдар), тре-
тє місце посіла пара Дмитро Руденко – Сергій 
Бондар (м. Старобільськ). Слід зауважити, що 
Євген Солдатенко та Євген Білобровський 
програли з мінімальним відривом. Рахунок 
склав 3:2 на користь суперників. Тож це був 
дійсно сильний та завзятий поєдинок, захо-
плююча боротьба.

Церемонію нагородження переможців і 
призерів провели Біловодський селищний го-

лова Олег Мирошник та начальник другого 
відділу Старобільського РТЦК та СП підпол-
ковник Олексій Мажулін.

Щиро вітаємо срібних призерів змагань та 
бажаємо подальших не менш захоплюючих 
ігор та яскравих перемог.

А ще приємна новина. Віднедавна новоа-
йдарським тенісистам тренування стали при-
носити ще більше задоволення. ТОВ «Айдар 
Мілам» придбало новий професійний стіл для 
занять настільним тенісом.  За це адміністра-
ція ДЮСШ та колектив тенісистів висловлю-
ють щиру подяку директору ТОВ «Айдар Мі-
лам» Олегу Геннадійовичу  Макаревичу. Тож, 
впевнені, перемог буде ще більше!

М. ТИХОНОВА.

Нещодавно в Новоайдарі відбувся міжрайонний турнір з більярду «Ком-
бінована піраміда», присвячений Дню захисників та захисниць України.

Ініціатором проведення турніру виступив директор комунального під-
приємства «Спорт для всіх» Роман Петрович Ромах. Спонсор турніру – 
правління Новоайдарської РСС (голова правління Володимир Віталійович 
Корнєєв).

Участь в турнірі взяли 
дванадцять досвідчених бі-
льярдистів. Новоайдар пред-
ставляли Антон Літовченко, 
Михайло Бережной, Павло 
Рубан, Роман Дорохов, Во-
лодимир Корнєєв, Анатолій 
Глайборода, Олег Слотвин-
ський та Євген Декін.

Борис Черенок представ-
ляв м. Сєвєродонецьк. З 
Новопсковського району на 

турнір заввітали Володимир Богатирьов (с. Новобіла), Михайло Сиров (с. Гану-
сівка), Володимир Онішко (с. Новобіла). 

Боротьба була цікавою й подарувала  безліч позитивних емоцій. Спортсмени 
були раді зустрітися у вже знайомій обстановці, приємній атмосфері. Весь час 
між турнірами більярдисти не сидять склавши руки. Вони завзято тренуються, 
додають в майстерності, випробовують різні «фішки», дивляться міжнародні тур-
ніри та навчаються у знаних майстрів цього виду спорту. Тож кожне змагання  - це 
особливий вид мистецтва.

За результатами змагань призові місця розподілились наступним чином: 1 міс-
це посів гість Новоайдару Володимир Онішко, друге місце виборов наш земляк 
Анатолій Глайборода, третє місце розділили Роман Дорохов та Володимир Бога-
тирьов.

Призери турніру нагороджені  грамотами та медалями, а переможець отримав 
ще й Кубок змагань. Але найголовніше – всі отримали нескінченну кількість до-
брих вражень та емоцій.

 В. КОРНЄЄВ, учасник турніру, голова РСС.

Нещодавно у Біловодську відбувся турнір з настільного тенісу у відкритій першості 
Біловодської селищної територіальної громади, присвячений Дню захисників та захис-
ниць України. В турнірі у парному розряді взяли участь спортсмени з різних територі-
альних громад Луганської області (9 команд), зокрема 4 пари біловодських тенісистів. 
Вперше до змагань міжрайонного рівня долучилась команда Біловодського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки Луганської області. 
Активну участь в турнірі взяли й спортсмени з Новоайдару. Причому, показали дуже 
гарну й гідну гру.



7«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  45        5  лИСтОпАДА    2021 р.

Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

Изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛИ.

Изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

КИРПИЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКИ, 

ПЛИТЫ ПКЖ (6х1,5),
РИгЕЛя, ПЕРЕмЫЧКИ,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

аренда

РЕмОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

мАШИН-автомат 
всех производителей. 

Гарантия
095-470-64-66. 

ПОмНИм...
04 листопада минув 1 рік, 
як пішла у Вічність наша 
дорога людина: чоловік, 

батько, дідусь -
ЗадніпроВський 
Віктор арсентійович.

Любий батько, прости нас, 
що не вберегли. Ми тебе ні-
коли не забудемо, і стежка не 
заросте до твоєї могили.

Немає людини і ніколи
 вже не буде,

Вже 1 рік промайнув, 
а серце все болить,

Нехай земля для тебе 
пухом буде,

Нехай спокійно наш коханий 
спить.

Скільки б не минуло часу, ти завжди будеш поряд з нами. Спи 
спокійно, наш рідненький. Усі, хто знав, – згадайте разом з нами 
нашого дорогого батька  добрим словом і тихою молитвою. 

родина Задніпровських.

5 ноября 2021 года – 
1 год светлой памяти 

МиЛоВаноВой Татьяны 
Григорьевны

(21.07.1935 г. – 5.11.2020 г.)
Говорят, боль потери 

с годами проходит.
Потихоньку забудешь – 

и дальше идешь…
Все неправда! Она не уходит.

Просто к ней привыкаешь 
и с нею живешь!

поМниМ. ЛЮБиМ. 
скорБиМ.

дети, внуки, правнуки, 
родственники.

6 ноября 2021 года – 1 год 
светлой памяти

ЕВдокиМоВой Веры 
Васильевны 

(27.12.1941 г. – 06.11.2020 г.)
Как тяжело, порой, что ты 

ушла.
Не верится, 

что год прожили без тебя.
И не хватает рядом 

твоего тепла,
Твоей так нужной 

нам заботы.
Спи спокойно. Лебединым 

пухом тебе земля,
А душе – Царствие Небесное.

дети, внуки, родные и близкие.

Выражаем искренние и 
глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу 
невосполнимой утраты, пре-
ждевременной смерти доро-
гого человека 

ТиТоВой 
ольги павловны.

Словами не залечить в 
сердце страшную рану. Но 
светлые воспоминания об 
Ольге Павловне навсегда 
останутся в сердцах всех, кто 
ее знал.  Честно и достойно 

она прожила жизнь, а наши воспоминания всегда будут 
сильнее смерти. В светлой памяти о ней мы вечно с Вами!

Пусть земля ей будет пухом, а душе – вечный покой.
семьи суворовых.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования Ти-
тову Сергею Алексеевичу и его семье по поводу невос-
полнимой утраты, смерти жены

ТиТоВой ольги павловны.
Титовы николай иванович и Галина ивановна.

Колектив ДП «Новоайдарське ЛМГ» висловлює 
глибокі співчуття рідним та близьким з приводу 
передчасної смерті 

ТиТоВої ольги павлівни.
Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам’ять!

 Колектив директорів закладів загальної середньої 
освіти Новоайдарської селищної ради висловлює щирі 
співчуття директору Олексіївського ліцею Повідайчик 
Валентині Вікторівні з приводу смерті її матері.

Колектив Олексіївського ліцею висловлює щирі 
співчуття Повідайчик Валентині Вікторівні з приводу 
втрати її матері 

оВчарЕнко Галини Василівни.
колектив олексіївського ліцею.

Відділ освіти Новоайдарської селищної ради, Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників су-
мують та висловлюють щирі співчуття  директору 
Олексіївського ліцею Повідайчик Валентині Вікторівні 
з приводу важкої втрати – смерті мами   

Галини Василівни оВчарЕнко.

Выражаем искренние соболезнования куму Антоно-
ву Василию Павловичу и его семье по поводу невоспол-
нимой утраты – преждевременной смерти их любимой  
жены, мамы. бабушки. нашей кумы 

анТоноВой ольги дмитриевны.
Горюем вместе с вами. разделяем боль утраты. Пусть 

земля ей будет пухом. а душе – вечный покой.
кумовья, семья савиных.

Выражаем соболезнования родным и близким в свя-
зи со скоропостижной смертью 

анТоноВой ольги дмитриевны.
коллектив кнп «новоайдарская 

многопрофильная больница».

Колектив Олексіївського ліцею висловлює щирі 
співчуття Закутній Людмилі Миколаївні з приводу втра-
ти її батька 

подройка Миколи пилиповича.

Колектив Олексіївського ліцею глибо-
ко сумує з приводу смерті колишньої 
працівниці 

сЕЛіної Ганни Василівни.

Втрачений атестат про повну загальну середню освіту серії 
АН № 42304289, виданий на ім’я ЛЕБідь Єгора сергійовича,                                                       
вважати недійсним.

Втрачений атестат про середню загальну освіту серії                                                      
АН № 44684893, виданий на ім’я андріїВа романа сергійовича, 
вважати недійсним.

считать недействительным

ТоВ «ЛЕо» потрібна сЕсТра МЕдична (смт.новоайдар )
Вимоги: неповна вища освіта; наявність сертифікату для здійснен-

ня передрейсових медичних оглядів водіїв; досвід роботи не менше 
3-х років. Умови роботи: 2 години на день, т. 0-66-39-00-035.

работа

Воск, пропоЛис, МЁд, ВоЩина. 050-704-33-18.
крс. 099-005-75-77.

новый доМ. без внутренних отделочных работ. п. Новойдар, 
цена договорная. 0-50-939-75-25.

куплю

продам

услуги
спУТникоВЫЕ анТЕннЫ. 

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

сниМУ ГараЖ в новоайда-
ре. 0-50-476-46-85.

сУДОКУ
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Верстка:
А. Чужикова
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6 листопада, субота - День саксофона; День переміщень без компа-
са (наприклад, по положенню сонця і зірок)

7 листопада, неділя - День нульових завдань (дата на 2021 рік. Від-
значають в першу неділю листопада)

8 листопада, понеділок - День рентгенівських променів (нагадаємо, 
що вони були виявлені випадково); День людини, яку вважають нездат-
ною до навчання (Дата Dunce Day - на честь середньовічного вченого 
Іоанна Дунса Скота з Шотландії, який помер 8 листопада 1308 г. Він 
вважав, що капелюхи у формі конуса збільшують навчальний потенці-
ал); День приготувати що-небудь сміливе і гостре

9 листопада, вівторок - День «Хаос ніколи не вмирає»; День 
книги рекордів Гіннеса

10 листопада, середа - День телефонного коду (територіальні теле-
фонні коди вперше з’явилися в 1940-х роках в лабораторіях AT & T і 
Bell і повинні були вирішити проблему нестачі телефонних номерів для 
США і Канади); День незабудки; День скоромовки

11 листопада, четвер - Всесвітній день орігамі

 

5 ноября 2021 года, 1 и 2 лунные дни, новолу-
ние в знаке Скорпион.

Лунный месяц, начинающийся в самом проти-
воречивом знаке Зодиака, Скорпионе, традиционно 
связывают с перестройками в вопросах финансов, 
ресурсов, кризисами и трансформациями. И хотя все 
это, действительно, выйдет на первые планы в те-
чение предстоящего лунного месяца, на самом деле, 
значение происходящих в его рамках процессов го-
раздо глубже.

Второй лунный день будто создан для воплоще-
ния самых оригинальных идей, он полон озарений и 
«вспышек». Интуиция во вторые лунные сутки у нас 
работает прекрасно, но это не повод давать мозгу 
выходной и полностью доверять внутреннему голо-
су. Наоборот, в этот день следует включать и логику, 
и интуицию, и разум, и чувства – в этом случае мы 
сумеем добиться нужного результата в любой сфере 
жизни.

6 ноября 2021 года, 3 лунный день, растущая 
Луна в знаке Стрелец.

Третий лунный день несет надежду, дарит вдо-
хновение и забирает печаль. Едва различимый на 
небе месяц кажется нам началом чего-то прекрасно-
го, необычного, загадочного. Серп Луны сияет для 
всех, но особенно третьи лунные сутки хороши для 
активных, творческих и энергичных личностей.

7 ноября 2021 года, 4 лунный день, растущая 
Луна в знаке Стрелец.

Четвертый лунный день переполнен загадками и 
сюрпризами. Но волшебница луна дарит не только 
развлечения – четвертые сутки несут нам столько 
информации, что переварить всё просто невозмож-
но. Однако день этим и хорош – мы можем делать 
выбор, причем каждую минуту, и от того, с каким 
настроением мы принимаем решения, будет зави-
сеть результативность сегодняшнего дня (кому-то 
повезет, кто-то останется не у дел, но всё в наших 
руках).

8 ноября 2021 года, продолжается 4 лунный 
день, растущая Луна в знаке Козерог.

Действуют рекомендации предыдущего дня.
9 ноября 2021 года, 5 лунный день, растущая 

Луна в знаке Козерог.
Пятый лунный день можно назвать днём превра-

щений. Меняется мир, и люди вместе с ним. День 
считается довольно активным, луна растущая – ме-
сяц становится ярче и крупнее. Сегодняшний день 
не время для иллюзий – важно разобраться в своих 
фантазиях и понять: какие мечты достойны вопло-
щения, а какие желания могут подождать более под-
ходящего момента.

10 ноября 2021 года, 6 лунный день, растущая 
Луна в знаке Водолей.

Шестой лунный день – это время тишины, спо-
койствия и созерцания. Мир будто отдыхает после 
тяжелой работы – полезно помечтать, полюбоваться 
на результаты своего труда и провести сутки без су-
еты и ненужной спешки.

11 ноября 2021 года, 7 лунный день, первая 
четверть, Луна в знаке Водолей.

Седьмые лунные сутки можно назвать временем 
вдохновения, творчества и озарения. Луна будто по-
могает понять смысл всего, что с нами происходит, 
– через подсказки, знаки и намеки. Загадочная спут-
ница земли набирает силу, люди получают от луны 
энергию и открывают в себе новые таланты.

Шановні читачі та передплатники «Вісника Новоайдарщини»!  Відсьогод-
ні ми розпочинаємо на сторінках газети нову рубрику, яка має назву «Твор-
чість наших земляків». Але створювати її ми хочемо разом з вами, адже ми 
знаємо, які ви всі напрочуд талановиті.

Тож якщо ви хочете поділитися своїм талантом та творчістю із прихиль-
никами нашої газети, надсилайте свої роботи (фото, малюнки, вірші, прозові 
твори) на нашу електронну адресу vestnikaydar.gmail.com, або на поштову ад-

ресу: 93500 Новоайдар, кв. Миру 2/3, або на Вайбер: 0673033480, зазначивши 
свої прізвище, ім’я, населений пункт та назву роботи. І вони обов’язково знай-
дуть гідне місце на сторінках «ВН». З нетерпінням чекаємо!

А розпочнемо рубрику з фотошедевру знаного майстра фотографії, ветера-
на журналістики Миколи Івановича ЛІТВІНЕНКА та віршів наших землячок 
– бабусі та онуки – Валентини й Софії Лахріних.– бабусі та онуки – Валентини й Софії Лахріних.

Октябрь. Осенняя пора,
А на дворе как будто лето,
Синеют ярко небеса,
И солнце светит 

жарким светом.

Трава пожухла, но по ней
Младая поросль зеленеет,
И легкий теплый ветерок
С полей осенних тихо веет.

Сидят старушки у реки
И греют немощное тело.
Прошли года,  и о былом
Теперь уж вспоминают смело.

И о родных, и о друзьях,
Которых нет давно на свете.
О климате и о вождях,
Об уходящем бабьем лете.

В. ЛАХРИНА.

        Это  не мы и не наши слезы,
         Голос не наш, что шепчет: 

«Люблю».
Перешагнуть через все пороги
Жизни не хватит, но я пойму.

Мне понятно, 
что осень настала,

Желтый лист 
заметает мой след.

Но только скажи, 
объясни мне, милый,

Как же мне жить, 
когда тебя нет!

Коркой льда я покрылась 
мгновенно

И закрыла все двери в ответ.
Ну, а ты?

 Ты так смотришь надменно,
С  высоты наблюдая смерть.

Умерла, истерзавшись, бедняжка – 
Скажешь ты, не скрывая смех.
Только ветер завоет протяжно,
Что на душе твоей грех.

С. ЛАХРИНА. 2019 г.


