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Передплата на 2022 рік триває!
Шановні наші читачі, вірні друзі та прихильники! Дякуємо, що підтримали нас та передплатили 

«Вісник Новоайдарщини» на 2022 рік. Ми цінуємо вашу підтримку.
Ті, хто не встиг передплатити газету до 20 грудня 2021 року, ще мають можливість виписати газету в 

редакції або на поштових відділеннях помісячно або на півріччя..
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 наші читачі!
Ось ви й тримаєте в руках перший в Новому, 2022 році,  номер «Вісника Новоайдарщини». 

Сподіваємось, ви не будете розчаровані. Протягом минулого року ми намагалися бути цікавими, 
різноманітними для вас. І цього року маємо такі ж наміри. 

Ми відкриті для вас, ми працюємо для вас і заради вас. Декілька поколінь працівників редакції вже 
протягом 90 років тримають районну газету на плаву.

Ми ввійшли вже в 91-ий рік життя цього видання. І намагатимемось зробити все від нас залежне, 
аби й надалі газета жила. Звичайно, самим нам не впоратись. Нам потрібні ваша підтримка, ваша 
допомога.  

Дякуємо, що залишаєтесь з нами! Нам це дуже важливо!
До речі, в наступному номері газети будуть оголошені імена переможців святкового розіграшу від 

«Вісника Новоайдарщини».
До нових зустрічей на сторінках «ВН».

З повагою,  завжди ваш колектив редакції газети «Вісник Новоайдарщини».

Шановні наші читачі та передплатники!
У ці різдвяні дні, коли наші серця наповнюються духовною радістю, сердечно вітаємо вас і ваші 

родини з Різдвом Христовим!
Бажаємо вам міцного здоров`я, щастя, добра і злагоди. Нехай Різдво Христове принесе вам тільки до-

бробут, благополуччя, родинне тепло, шану та любов від рідних та близьких вам людей, натхнення і успіх у 
професійній діяльності, надію і любов у серцях! Нехай справдяться найамбітніші плани та найзаповітніші 
мрії! А осяйна Різдвяна зоря об`єднує усіх нас: і тих, хто зустрічає ці свята в дружньому сімейному колі, і 
тих, хто знаходиться далеко від рідного дому, чистим світлом незгасних людських чеснот та цінностей, а 
в кожній родині панують мир та Боже благословення.

З повагою – колектив редакції «Вісник Новоайдарщини».

Шановні мешканці Новоайдарської ОТГ!
Тепло і сердечно вітаю вас зі світлим і радісним святом, яке об’єднує у собі і наше дитинство, і 

наше сьогодення, і мрії про майбутнє, – Різдвом Христовим!
Різдво – це завжди народження надії на все краще, на здійснення заповітних мрій і помислів. Нехай 

цьогорічне Різдво стане початком нової щасливої дороги в новий щасливий рік.
У різдвяний вечір немає місця кращого за рідний дім! Ми збираємося тісним дружним колом з близькими 

та друзями, вітаємо один одного і бажаємо найкращого!
Хай Різдво Христове наповнить ваші серця вірою, надією та коханням, а життєва нива з року в рік 

засівається зернами добра, щастя та благополуччя. Нехай щедра доля наділить вас і ваші родини міцним 
здоров’ям, взаєморозумінням і любов’ю.

Гарних вам і радісних різдвяних свят!
З повагою, Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.
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Кабінетом Міністрів затвер-
дждено постанову ,,Про внесен-
ня змін до Порядку відшкодуван-
ня вартості послуги з догляду за 
дитиною до трьох років „муні-
ципальна няняˮ.

Рішення Уряду прийняте з 
метою підвищення адресності 
надання послуги з догляду за 
дитиною віком до трьох років 
,,муніципальна няня” саме тим 
групам населення, які найбільше 
потребують допомоги у здійснен-
ні догляду за дітьми, зокрема за 
дітьми з інвалідністю, та раціо-
нального використання обмеже-
ного фінансування.

Послуга ,,муніципальна няня” 
надаватиметься для забезпечення 
догляду за:

- дитиною віком до трьох ро-
ків, яка потребує додаткового 
догляду (дитина з інвалідністю 
до трьох років, дитина до трьох 
років, хвора на тяжкі перинаталь-
ні ураження нервової системи, 
тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, 
онкологічні, онкогематологічні 
захворювання, дитячий цере-
бральний параліч, тяжкі психічні 
розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або 
хронічні захворювання нирок 
ІV ступеня, дитина до трьох ро-

ків, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, 
потребує паліативної допомоги, 
якій не встановлено інвалідність);

- двома і більше дітьми віком 
до трьох років;

- дитиною віком до трьох ро-
ків, якщо один із батьків, опіку-
нів є особою з інвалідністю І чи 
ІІ групи.

Також скасовано обмеження 
щодо кількості дітей, за якими 
муніципальна няня може здійс-
нювати догляд, оскільки послуга 
,,муніципальна няня” буде на-
даватись виключно тим групам 
населення, які найбільше потре-
бують допомоги у здійсненні до-
гляду за дітьми.

Слід зазначити, що упродовж 
реалізації пілотного проекту Мін-

соцполітики було виявлено низку 
порушень у наданні послуги ,,му-
ніципальна няня” та зловживань 
з боку її отримувачів, зокрема 
надання однією муніципальною 
нянею послуг з догляду одно-
часно за 7–10 дітьми за різними 
адресами; зловживання отриму-
вачами компенсації послуги ,,му-
ніципальна няня” своїми правами 
(фіктивний вихід з відпустки по 
догляду за дитиною до досягнен-
ня нею трирічного віку); укла-
дання фіктивних договорів про 
здійснення догляду за дитиною, 
створення відповідних груп у со-
ціальних мережах тощо.

Таким чином Уряд продовжує 
пошук ефективних шляхів допо-
моги сім’ям  з дітьми та вживає 
заходів щодо унеможливлення 
зловживань у цій сфері.

 З 1 січня 2022 року академічні та іменні стипендії здобувачів 
вищої, фахової передвищої освіти збільшуються в понад 1,5 рази, 
професійної (професійно-технічної) освіти – у понад 2,5 рази. Про 
це йдеться у постанові КМУ «Про внесення змін до постанов Кабі-
нету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 та від 28 грудня 
2016 р. № 1047», ухваленій на засіданні Уряду 1 вересня 2021 року.   

Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипен-
дії:

• для учнів закладів професійної (професійно-технічної) збільшу-
ється з 490 до 1250 гривень на місяць;

• для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають 
освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-
професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній 
ступінь «бакалавр», крім тих, що навчаються за спеціальностями 
(спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в 
підвищеному розмірі, збільшується з 980 до 1510 гривень на місяць; 
для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, 
збільшується з 1250 до 1930 гривень на місяць;

• для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які 
здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший 
бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», 
крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), 
для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному 
розмірі, збільшується з 1300 до 2000 гривень на місяць; для яких 
встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, 
збільшується з 1660 до 2550 гривень на місяць.

 Розмір академічної стипендії Президента України:
•  для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

збільшується з 1420 до 2750 гривень на місяць;
• для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають 

освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-
професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь 
«бакалавр», збільшується з 2130 до 3320 гривень на місяць;

• для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які 
здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший 
бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», 
збільшується з 2720 до 4400 гривень на місяць.

На засіданні Уряду прийнято рішення щодо спрощення 
механізмів надання одноразової натуральної допомоги «пакунок 
малюка» та виплати грошової компенсації її вартості.

Тепер батькам новонароджених не потрібно подавати довідки 
про неотримання «пакунка малюка» у закладі охорони здоров’я у 
паперовій формі.

Також уточнено механізм звернення за отриманням грошової 
компенсації через «єМалятко» шляхом подання заяви в електронній 
формі.

Надано право на отримання «пакунка малюка» у разі народження 
дитини на тимчасово окупованій території України.

Крім того, удосконалено механізм здійснення контролю за цільовим 
використанням коштів грошової компенсації, уточнено механізм 
контролю за поверненням «пакунків малюка» у разі встановлення їх 
неповної комплектації або пошкодження.

За матеріалами Урядового порталу.

Таке рішення Міністерство 
охорони здоров’я ухвалило своїм 
наказом № 2849. Під час розробки 
наказу враховувались відповідні 
рекомендації ВООЗ та офіційна 
позиція Національної технічної 
групи експертів з питань 
імунопрофілактики. 

Отримати ревакцинальну дозу 
медики та співробітники будинків 
інтернатного типу можуть через 
6 місяців після другого щеплення 
від COVID-19. Для ревакцинальної 
дози використовуватимуть лише 
м-РНК-вакцини – Moderna або 
Comirnaty/Pfizer, незалежно від 

того, якою вакциною щеплена 
людина.

Генерація COVID-
сертифіката після отримання 
ревакцинальної дози буде 
доступна найближчим часом. 

Отримання додаткової 
дози для людей, в яких 
через важкі супутні хвороби 
міг не сформуватися 
належний імунний захист, 
залишається без змін. Вони 
можуть зробити третє 
щеплення через 28 днів після 
основного курсу щеплень 
без продовження терміну дії 
сертифіката.

За два роки реалізації 
інфраструктурної програми 
«Велике будівництво» в 
Україні було відремонтовано та 
збудовано вже понад 14 000 км 
основних доріг. Про це під час 
Форуму «Велике будівництво: 
Дороги та мости» повідомив 
ініціатор програми Президент 
Володимир Зеленський.

«Конституція України 
гарантує свободу пересування. 
Але це право насправді роками 
фактично обмежувалося. 
Відновити дороги, побудувати 
мости – це було наше завдання», 
- розповів Зеленський про мету 
«Великого будівництва».

На сьогодні відновлено вже 
14 000 км доріг, що перевищує 
40 % усієї основної транспортної 
мережі країни.

Також було відремонтовано 
та збудовано понад 500 мостів та 
мостових переходів.

Зараз у продажу можна знайти експрес-тести для домашньо-
го використання. Проте такі тести не дають підстави відвіду-
вати ресторани, кінотеатри, спортивні зали чи користуватись 
міжрегіональним транспортом в умовах карантину. Для цього 
підійде ПЛР-тест та експрес-тест на антиген, зроблений в ла-
бораторії. Ці види тестування дають змогу виявити активну 
інфекцію. 

Чому зроблені вдома експрес-тести не валідні для доступу у гро-
мадські заклади? 

  Процедура проведення тестування може бути виконана із пору-
шеннями, а можливості перевірити, чиї зразки використовувались 
для тесту, немає. 

Результати такого тестування не є 100% гарантованими, зокрема і 
через те, що процедура може бути проведена із порушенням.

Водночас, такі типи тестів можна використовувати для само-
контролю. У випадку позитивного результату необхідно звернутись 
до медичного закладу для підтвердження результатів ПЛР-методом. 

В Україні триває процес удосконалення організаційно-правових 
засад комплектування Збройних Сил України та інших утворених 
відповідно до закону України військових формувань високопрофесійним 
особовим складом як у мирний час, так і в особливий період. Крім 
того, система військового обліку та діяльності місцевих органів 
військового управління приводиться у відповідність зі стандартами 
НАТО.

Навесні  2021 року в Україні набрали чинності законодавчі зміни, 
якими, зокрема, передбачено, що на військовий облік військовозобов’я-
заних беруться жінки, «які мають спеціальність та/або професію, спо-
ріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною 
в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні 
до проходження військової служби за станом здоров’я та віком».

Відповідний перелік, що набув чинності 17 грудня 2021 року, був 
розроблений Генеральним штабом ЗС України та затверджений у 
встановленому порядку наказом Міністерства оборони України. Він 
містить 35 фахових напрямків, кожен із яких представляє десятки 
окремих спеціальностей господарської діяльності. 

Процес взяття на військовий облік жінок, визначений законом, 
проводитиметься територіальними центрами комплектування та 
соціальної підтримки поступово, відповідно до готовності нормативно-
правової бази, з урахуванням особливостей перехідного періоду.

До кінця 2022 року у Генеральному штабі Збройних Сил України 
буде проведено аналіз змін кількості військовозобов’язаних-жінок, що 
перебувають на військовому обліку.

http://www.visnuk.com.ua/

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

В Україні запроваджують ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників 
та співробітників будинків інтернатного типу. Вони зможуть отримати її щонайменше через шість 
місяців з дати отримання другої дози. 
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Директор бібліотеки Ірина 
Дмитрівна Косова, вітаючи всіх, 
хто зібрався на заході, особливо 
підкреслила те, як приємно на-
решті бачити читачів на тради-
ційній зустрічі, адже проведенню 
«Читача року» у звичному форма-
ті в 2020-му завадили всім відомі 
обмеження, і тому напрочуд при-
ємно врешті-решт за традицією 
зібратися наприкінці грудня і зга-
дати й відзначити тих, хто найчас-
тіше, найрегулярніше відвідував 
бібліотеку, тих, хто читав  і ціка-
вився, хто запитував і пропонував. 
Ірина Дмитрівна ще раз нагадала 
про те, на чому працівники бібліо-
теки не втомлюються акцентувати 
увагу протягом останніх декількох 
років: сучасна книгозбірня – це не 
нескінченні полиці з літературою 
і повна тиша, що зрідка порушу-
ється перегортанням сторінок. Це 
заклад, що дає змогу розвиватися 
в багатьох напрямах, ставати ін-
формаційно і технічно грамотним, 
спілкуватися, відвідувати тема-
тичні заходи в клубах за інтереса-
ми, ставати учасником вікторин, 
конкурсів, літературних вечорів, 
майстер-класів, краще пізнавати 
свій край і його культуру.

І Новоайдарська бібліотека, що 
є центральною для 16 бібліотек 
громади, робить все необхідне 
для того, щоб відвідувач мав змо-
гу робити все перелічене. Нині 
13 сільських бібліотек і Публічна 
бібліотека Новоайдарської селищ-
ної ради є цифровими хабами, а це 
означає, що в закладах не просто 
є доступ до Інтернету, що сьогодні 
є не дивиною, а простою і зрозу-
мілою вимогою часу, але і про-
водяться заходи для підвищення 
цифрової грамотності клієнтів, 
для ознайомлення з нововведення-
ми, ініціативами і активностями, 
що їх пропонує Міністерство циф-
рової політики.

У 2021 році Новоайдарська бі-
бліотека потрапила до програми 
від Українського інституту книги, 
завдяки чому було отримано 800 
книг для поповнення книжкового 
фонду. Крім того, було придбано 
літературу для дітей – нові, кольо-
рові, яскраві видання, що будуть 
розподілені по населеним пунк-
там.

Також у бібліотеці проводить-
ся робота з розробки туристичних 
маршрутів, і робота ця плідна, 
адже створені маршрути увійшли 
до п’ятірки кращих у Луганській і 
Донецькій областях. Розробляють-
ся також історичні і літературні 
маршрути Новоайдарщиною, що 
зацікавлять відвідувачів бібліотек, 
які мають бажання краще пізнати 
історію і культуру краю.

Отже, у бібліо- 
течних закладах 
громади на допит-
ливого відвідувача, 
окрім безпосеред-
ньо літератури і 
періодики, чекає 
ще чимало ново-
го. Підсумовуючи, 
Ірина Дмитрівна 
наголосила, що є 
чимало хорошого 
і цікавого, і пиша-
тися ним і радіти 
йому працівникам 

бібліотек набагато 
приємніше разом з 
читачами, відвіду-
вачами, котрі є най-
більшим скарбом 
кожного закладу. 
І саме їх – людей, 
що приходять до                                        
бібліотек, цікав-
ляться літератур-
ними новинками, 
знайомлять з пре-
красним світом 
книги і пізнання 
своїх дітей, радять 
завітати до книгозбірень своїм 
родичам і знайомим, тих, хто 
читає цілими родинами, хто не 
хоче пасивно проводити час, 
а приходить і стає учасниками 
бібліотечних заходів, запитує, 
пропонує, дізнається, розви-
вається, радіє новим знанням 
– працівники Новоайдарської 
бібліотеки із задоволенням від-
значили у декількох номінаціях, 
вручивши подарунки і подяку-
вавши за те, що вони ніколи не 
забувають дорогу до бібліотеки.

Так, у номінації «Читання 
– справа сімейна» було відзна-
чено декілька сімей. Родина 
Чалих – мама Таїсія, син Віктор 
і донька Вероніка – регулярно 
буває у бібліотеці і не просто 
обирає літературу, але й бере 
участь у майстер-класах, пе-

реглядах фільмів 
і багатьох інших 
активностях, що їх 
пропонують відві- 
дувачам працівни-
ки закладу. Осо-
бливо приємно, що 
мама зацікавила 
дітей літературою, 
знанням, і вони не 
безцільно прово-
дять вільний час, а 
читають і розвива-
ються.

Олександра і 

Марина Приходько 
стали переможцями 
і цій номінації вже 
вдруге. Вони не про-
сто люблять читати, 
але і регулярно при-
ходять до бібліотеки 
з друзями, зацікав-
люючи літературою 
і їх.

Родину Лободюк 
– батька Дмитра, 
доньку Ганну і ба-
бусю Наталю Іванів-
ну – також було від-

значено у номінації «Читання 
– справа сімейна». Наталя Іва-
нівна відкрила дивовижний світ 
книги для двох поколінь, адже 
саме завдяки їй захоплюються 
літературою і син, і онука.

У номінації «Я читаю більше 
за всіх» було нагороджено Ма-
рію Миснік, Анастасію Міхай-
лусову і Яну Глазунову.

«Багатогранним користува-
чем бібліотеки» стала Катерина 
Гармаш. Працівники бібліоте-
ки пояснюють, що Катерина 
буквально виросла на їх очах, 
адже не один рік відвідує за-
клад, причому цікавиться літе-
ратурою, присвяченою найріз-
номанітнішим темам, і навіть 
періодично читає книжки, на-
писані іноземними мовами.

Ще однією переможницею 

у цій номінації стала Ілона Дідо-
ха, що її в Новоайдарській бібліо-
теці відзначають як справжнього 
сучасного читача, що цікавиться 
особливо актуальними і популяр-
ними на сьогодні напрямами – фі-
лософією і розвитком особистості.

Як «Багатогранного користу-
вача бібліотеки» було відзначено 
також Марію Шевченко. Вона, за 
словами Ірини Дмитрівни Косо-
вої, регулярно буває у бібліотеці, 
як і її брат, встигнувши і прочита-
ти вже чимало і дитячої, і підліт-
кової літератури, і проявити себе 
як регулярний користувач Інтер-
нет-центру.

Дмитро Сердюк, що знаходить 
час і для навчання, і для регуляр-
них візитів до бібліотеки, також 
увійшов до числа переможців у 
цій номінації. За словами праців-
ників Новоайдарської бібліотеки, 
особливо приємно, що серед по-
стійних, активних відвідувачів, 
читачів, усупереч стереотипам, є і 
молоді хлопці.

У новоствореній номінації «Ко-
ристувач бібліотеки 3Д (для дому, 
для дозвілля, для душі)» передува-
ли активні читачі, що підтримали 
ініціативу «Насіннева бібліотека» 
– Ніна Григорівна Волошина і Ва-
силь Федорович Антонюк. Вони 
не тільки цікавляться літерату-
рою, але і регулярно відвідують 
засідання клубу «Кому вдома не 
сидиться».

Також переміг у цій номінації 
Віктор Володимирович Пойманов 
– один із найдосвідченіших корис-
тувачів бібліотеки, що регулярно 
відвідує заклад не одне десятиліт-
тя. Всі, хто працює в Новоайдар-
ській бібліотеці, зауважують, що 
у випадку, якщо коли-небудь буде 
необхідно написати про історію 
закладу, Віктор Володимирович, 
напевно, має стати одним із пер-
ших, до кого слід звернутися за 
спогадами.

Іншими переможцями у номі-
нації «Користувач бібліотеки 3Д» 
стали Петро Ромах і Надія Махор-
това.

Окрім відзнак і сувенірів від 
бібліотеки на присутніх також че-
кали музичні привітання від юних 
артистів Новоайдарського Будин-
ку культури, солодкі презенти від 
маленького Тигреняти – символу 
прийдешнього року, жартівливі 
вікторина, гра «Вірю – не вірю», 
гумористичний гороскоп від ко-
лективу бібліотеки, і, звичайно ж, 
привітання з Новим роком і най-
кращі побажання. Нехай 2022 рік 
буде повним приємних відкриттів 
і цікавинок! А для цього, безпе-
речно, бібліотеки – найкращі друзі 
і помічники.

О. ЧАСНИКОВ.

30 грудня в Публічній бібліотеці Новоайдарської селищ-
ної ради пройшов традиційний передноворічний захід «Чи-
тач року», на якому було відзначено найбільш активних, 
найбільш небайдужих і енергійних читачів –  відвідувачів 
цього закладу. Однак це була не просто зустріч з вислов-
ленням подяки і врученням сувенірів – всі, хто завітав на 
захід, дізналися багато нового про те, чим сьогодні живе 
бібліотека, які види послуг пропонує і як планує розвивати-
ся і змінюватися для того, щоб крокувати в ногу з часом і 
завжди залишатися цікавим місцем для відвідувачів.

Розважальна програма «В новорічну ніч» відбулася 1 січня 2022 року 
на площі селища біля центральної новорічної ялинки. 

В цю чудову новорічну ніч вже прийдешнього Нового 2022 року зі-
бралося багато бажаючих відсвяткувати Новий рік. Творчі працівники 
Новоайдарського селищного Будинку культури відкрили свято «Ново-
річною піснею». Далі відбувся великий новорічний хоровод навколо 
ялинки. 

Свято «В новорічну ніч» пройшло весело, захопливо та з гумором! 
Присутні грали в веселі ігри, брали участь у різноманітних конкурсах, 
танцювали та фотографувались з казковими персонажами. Все це ви-
кликало захват та захоплення учасників та гостей дійства. Глядачі отри-
мали позитивні яскраві емоції та святковий зимовий настрій!

Приємно було отримувати гостям свята щирі вітання на свою адре-
су: «Шановні друзі! Вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим! 
Бажаємо всім яскравих подарунків, здійснення заповідних мрій! Щоб 
здоров’я було міцним, а рік новий багатим та щедрим!».

За матеріалами 
Новоайдарського селищного Будинку культури.

Більше про святкові новорічно-різдвяні заходи в наступних номерах «ВН».
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В стартовом поединке алексе-
евцы встречались с соседями из 
Дмитриевки и проиграли с общим 
счетом 2:0. Эта победа позволила 
волейболистам из Дмитриевки 
выйти на второе место район-
ного первенства. Записав в свой 
актив три победных очка, они 
догнали команду ветеранов из 
Новоайдара по очкам, но, имея в 
активе лучшую разницу забитых 
и пропущенных мячей, по праву 
располагаются на втором месте. 
Правда, у новоайдарцев в запасе 
имеется еще одна игра с волей-

больной дружиной из Алексеев-
ки. Эту игру они будут стараться 
непременно выиграть, для того, 
чтобы не отпускать слишком да-
леко от себя лидеров. Вопрос в 
том, насколько им позволят это 
сделать их соперники из Алексе-
евки. Несмотря на то, что в двух 
играх алексеевцы потерпели по-
ражение, временами они показы-
вали очень даже интересную игру. 
Например, во втором сете, играя с 
лидерами, при счете 2:13 сумели 
взять подряд девять очков(!). Де-

нежниковцам пришлось брать ми-
нуту для обсуждения ситуации. 
После перерыва, при счете 15:24 
они думали, что уже практически 
завершили игру. Но иного мне-
ния были хозяева площадки. Они 
опять провели серию эффектив-
ных атак и блоков, доведя счет 
до 22:24. Лидеры, конечно, не 
упустили свой шанс, и победный 
мяч все-таки забили. Однако по 
драматизму этот сет я назвал бы 
лучшим сетом второго тура. Он 
показал, что команда из Алексеев-
ки может играть слаженно и само-
отверженно. Думается, тот факт, 
что пока у них нет в активе побед 
– дело временное. 

И еще один немаловажный мо-
мент. Первый круг волейбольного 
турнира еще не завершен, по-
скольку в Алексеевку не смогли 
приехать команды из Новоайдара 
(ДЮСШ и ветеранов), которые 
пропустили игру с командой 
Алексеевки. Но по положению 
организаторов, каждая команда 
четыре раза должна будет встре-
титься друг с другом. Поэтому в 
рамках игр уже второго круга в 
Алексеевке состоялся поединок 
Денежниково-Дмитриевка. По-
беду одержали денежниковцы, 
которые, похоже, лидерство усту-
пать не собираются. Впрочем, все 
покажут игры и то, как к ним под-
готовятся спортсмены.

В. МАРТЫНОВ.

Обласний кубок Федерації  гирьового спорту Луганської області 
наприкінці грудня приймав Новоайдар. 

В змаганнях взяли участь найсильніші команди гирьовиків Лу-
ганщини. Це 8 команд майже з усіх куточків області: Новоайдарська 
ДЮСШ, Старобільська ДЮСШ, Нижньодуванська ДЮСШ, Новоп-
сковська ДЮСШ, ГУНП «Сєвєродонецьк», Старобільський коледж, 
СК «Спарта», СК «Стожари». Більше 80 спортсменів різних вікових 
категорій змагались у вправі довгий цикл 1 гирі – чоловіки, ривок – 
жінки. 

Звичайно, турнір проходив захоплююче, видовищно! Ще б пак, 
стільки богатирів разом зібралися!

Після підбиття підсумків змагань командні місця розподілились та-
ким чином: Старобільська ДЮСШ – І місце, СК «Спарта» - ІІ місце, 
Новоайдарська ДЮСШ – ІІІ місце.

Щасливі, що за підсумками змагань команда Новоайдарської 
ДЮСШ здобула третє загальнокомандне місце у Кубку федерації ги-
рьового спорту Луганської області.

Вітаємо наших «бронзових» переможців! Так тримати! 

Второй тур чемпионата Новоайдарской ОТГ по волейболу про-
ходил в селе Алексеевка. Он начался с того, что представитель 
организации «Спорт для всех» Виктор Шопин вручил футболь-
ной команде села Алексеевка грамоту за занятое второе место в 
районном турнире. Тут же он пожелал успехов и волейболистам 
этого спортивного села. Именно алексеевцы должны были откры-
вать игры второго тура с дмитриевцами. На волейбольную пло-
щадку в рамках игр второго тура вышли три команды.

І це все – чиста правда. Но-
воайдарці, яким пощастило по-
трапити на концерт капели бан-
дуристів, впевнились в цьому на 

всі 100%.  Вперше ми потрапи-
ли на їх чудовий концерт влітку, 
насолодилися віртуозним вико-
нанням знайомих та незнайомих 
композицій. Разом з музиканта-
ми, диригентами, солістами ми 
й посміхались, й трохи плакали 
на нотках світлої печалі. Аж ось 
такий неймовірний новорічний 
подарунок – капела бандуристів 
знов завітала до Новоайдару в 
рамках свого зимового туру.

«Ми їдемо зі святковою, Но-
ворічно-різдвяною програмою 
туди, де ще ніколи не чули, як 

ми колядуємо та щедруємо. Бо 
яке ж свято Святого Миколая, 
без співу бандуристів?! А де ну 
зовсім давно нас не чули, ще й 
заспіваємо капелянські хіти, це 
вже як годиться. І так, "Щедрик" 
теж обов'язково прозвучить», - 
так анонсували свій виступ самі 
учасники капели.

Зовсім не дивно, що оригі-
нальне, самобутнє мистецтво 
бандуристів знають і люблять 
в усіх куточках нашої України 
та за її межами. З великим успі-
хом проходили концерти капели 

у Болгарії, Польщі, Німеччині, 
Югославії, Канаді, Японії, Фран-
ції, Іспанії, Англії, Швейцарії, 
Аргентині, Росії.

У репертуарі прославленого 
колективу — українські народні 
пісні, старовинні та сучасні думи, 
твори українських та зарубіжних 
композиторів, духовна музика.

У концертній програмі капе-
ли беруть участь ансамблі малих 

форм: квартет бандуристів, фоль-
клорний гурт «Козаки», соліс-
ти-бандуристи, оркестрова група.

З колективом співпрацювали 

та співпрацюють відомі співаки: 
Іван Козловський, Борис Гмиря, 
Анатолій Солов’яненко, Дмитро 
Гнатюк, Діана Петриненко, Ма-
рія Стеф’юк, Ольга Нагорна.

Хоровий спів у супроводі 
ніжного сріблястого тембру бан-
дур, театралізація кожної пісні 
створюють незабутнє враження, 
полонять серця і душі всіх, хто 
хоч раз доторкнувся до джерел 

української пісні у виконанні 
Національної заслуженої капели 
бандуристів України.

Національна заслужена капела 
бандуристів України імені Геор-
гія Майбороди має свою непов-
торну жанрову особливість – всі 
артисти співають та одночасно 
грають на бандурах. 

22 грудня 2021 року запам’ята-
ється надовго всім поціновувачам 

прекрасного та якісної живої му-
зики.  До селища Новоайдар заві-
тав цей чудовий художній колек-
тив. Аби насолодитися красивою 

музикою та гарним співом, в се-
лищного Будинку культури зібра-
лось багато людей, і дорослих, і 
дітей.  Кожний номер новоайдар-
ці зустрічали тепло та душевно, 
гучними оплесками, вигуками 
«Браво!», «Молодці!». 

Враження – просто незабутні. 
Адже кожна пісня, кожна компо-
зиція виконані щиро та емоційно, 
на найвищому рівні. Як це може 
залишити байдужим! Особисто 
на мене найбільше враження 
справило виконання  композицій 
«Тумани», «Щедрик» Леонтови-
ча та «Мам» авторства Кузьми 
Скрябіна. Капела бандуристів 
зачарувала своїм співом, живою 
музикою та артистизмом.  Всі 
учасники капели дійсно не тіль-
ки віртуозні музиканти, сильні 
вокалісти, а ще й неперевершені 
артисти з неймовірною мімікою, 
жестикуляцією. Разом з ними 
хочеться і сміятися, і плакати, 
адже вони вміють донести сенс 
композиції, перенести глядача, 

слухача саме туди, куди 
потрібно. Окремі слова 
подяки художньому ке-
рівнику капели, Народ-
ному артисту України 
Юрію Курачу та дири-
генту Олексію Бояру. Ви  
- професіонали з великої 
літери! 

Дякуємо за подаро-
вану красу української 
пісні, за любов до своєї 
справи, за те, що при-
щеплюєте й нам любов 
до української пісні, 
чарівної та ніжної, укра-
їнської мови, співочої та 

мелодійної!
М. ТИХОНОВА.

Фото М. ЛИТВИНЕНКА.

 

На офіційному сайті Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г. І. Майбороди 
сказано про те, що кожен виступ Національної заслуженої капели бандуристів України вражає своїм 
внутрішнім духом нескореності та прагнення до самобутності, самодостатності - риси, яка завжди 
була, є і буде ознакою великих народів світу. Як ті паралельні квінти, що є характерною ознакою особли-
во української пісні, ця пісня живе своїм окремим неповторним життям і творить свою неповторну 
гармонію. Так і капела бандуристів - новітній синтетичний удосконалений вид українського кобзарсько-
го мистецтва – творить своє неповторне мистецьке буття. Найкраще звучання чоловічих голосів сві-
домих українців - кращих синів свого народу - в поєднанні з блискучим віртуозним акомпонементом 
бандур, виконання складних творів на рівні кращих зразків світової класики, що при тому базуються 
на глибинній національній основі, філігранна відшліфованість кожного номера, величний повчальний, 
драматичний, часто сумний характер творів поєднаний з іскрометним гумором, елементами сучасного 
веселого шоу, козацьке характерництво - не може не вражати, не заворожувати глядачів.
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В пошуках новорічного 

настрою
Саме так запрошували на 

гостини співробітники нашого 
музею. Ну як тут втриматись та 
пройти повз?! Тож за новорічним 
настроєм я відправилася саме 
сюди.

Тільки-то переступаєш по-
ріг музею, відразу потрапляєш в 

новорічну казку! Ялинки різних 
часів просто вражають своєю 
красою, унікальними іграшка-
ми, притаманними своєму часу. 
Унікальна колекція новорічних 
листівок художника В. Зарубі-
на, ялинки хенд-мейд – все це                                                     
сприяє зануренню в казкову 
атмосферу, яку співробітники 
музею створили як завжди з лю-
бов’ю та натхненням. 

Прикрашання ялинки вже 
давно стало для нас своєрідним 
родинним ритуалом, який об’єд-
нує, осяює незвичайною ма-                      
гією, вірою в дива та в казку. А в 
Краєзнавчому музеї прикрасили 
до свята цілих чотири стилізо-
вані ялинки: кінця 19 – початку 
20 сторіччя, 20-30 років мину-
лого сторіччя, 1950-1966 років 
минулого сторіччя та сучасну – 
2000-х років. Кожна відображає 
тенденції та віяння свого часу, 
дає своєрідний огляд побуду та 
вподобанням наших пращурів та 
сучасників. І за кожною ялинкою 
та прикрасою – ціла історія.

Тож ось який новорічний екс-
курс влаштували нам чарівниці – 
працівниці музею.

Історія ялинкових 
прикрас

«Янголи, зірочки, годинники 
і мандаринки... Чим тільки люди 
не прикрашали новорічну ялин-
ку за останні сто з лишком років. 
Тенденції в області ялинкових 
іграшок стрімко змінювалися. 
Довгий час кожна така прикраса 
несла в собі смислове наванта-
ження або релігійне підґрунтя. 
Часто іграшки ставали віддзер-
каленням подій, що відбулися.

Вважають, що вперше святко-
во вбирати ялинки почали 1605 
року у Франції. їх пишно прикра-
шали горіхами, випічкою, папе-
ровими трояндами, цукерками, 
шишками й шматочками цукру.

Цю традицію перейняли німці, 
але головною прикрасою їхньої 
ялинки були ароматні яблука. 
Тому виникнення новорічних ку-
льок пов'язують саме з Німеччи-
ною. За легендою, першу скляну 
кульку видули 1848 року в місті 
Тюрингії через неврожай яблук. 
Цей символ у вигляді кульки став 
прекрасним скляним замінником 
соковитих фруктів.

В Росії моду на новорічні 
іграшки запровадив Петро І. Із 

середини XIX століття ялин-
ки стояли у кожному багатому 
домі. Ялинки, обвішані їстівни-
ми прикрасами, продавалися у 
кондитерських магазинах. Кош-
тувало таке дерево як половина 
річного доходу багатого фабри-
канта. Власне скляних іграшок 
було мало, їх вішали вище, щоб 
не дістали діти, а те, що нижче 
- прянички, бублички і цукерки 
- дозволялося дітям зривати і за-
бирати. 

До революції були дуже попу-
лярні ялинкові прикраси з вати, 
скляне намисто, свічки та іграш-
ки в техніці дрезденського кар-
тону. Це  фігурки, склеєні з двох 
половинок витисненого картону, 
тонованого золотою або сріб-
ною фарбою. Скляні та порце-
лянові кулі завозилися в той час 
в основному з Німеччини. Вони 
були схожі на сучасні та виготов-
лялися з товстого скла і важили 
набагато більше звичних для нас 
прикрас.

У нас скляні прикраси поча-
ли виготовляти в промисловому 
масштабі тільки під час Першої 
світової війни. Клинська фабрика 
«Ялинка» випустила перші кулі, 
які згодом можна було зустріти 
практично в кожному будинку.

Першій світовій війні ми зо-
бов'язані й іншою прикрасою, 
без якої неможливо уявити сучас-
ну ялинку - верхівкою у вигляді 
шпиля.

Поступово свято «ялинки» за-
мінюється на комсомольське, а з 
1925 року взагалі забороняється 
в рамках боротьби з релігією.   
Іграшки теж заборонили.

Та згодом дітям новорічну 
ялинку повернули. Прикраси ви-
готовляли із доступних підруч-
них матеріалів, а самі «ялинки» 
спочатку були колективні - вста-
новлені в дитсадках та різного 
роду палацах.

Ялинка в роки Другої світової 
війни являла собою специфічне 
явище. У війну люди знову стали 
релігійними. Забороняй Бога - не 
забороняй, а коли навколо горе, 
то людям хочеться вірити і наді-
ятися. На ялинці відбилися нові 
настрої людей. На ній висіли ко-
лишні дореволюційні різдвяні 
прикраси із янголами і одночас-
но поряд — червона зірка та кулі 
з зображенням серпа і молота. 

Заводи майже не випускали но-
вих іграшок. Якщо і були, то на 
військову тематику: дівчатка-са-
нітарки із сумкою з червоним 
хрестом через плече, собаки-са-
нітари, різна військова техніка.

Іграшка – зі змістом
У 1950-1966-ті роки на зміну 

картону, вкритому алюмінієвою 
фольгою, прийшли іграшки із по-
лістиролу, пластмаси, поліетиле-
ну і кульки, розписані на той час 

новими, блискучими матеріала-
ми. З'являються й перші штучні 
ялинки, а прикраси до них випус-
кають цілими серіями. Переваж-
но тематичними.

Коли в 1953 році в СРСР ро-
сійською вийшов переклад книги 
Джанні Родарі «Пригоди Чіпол-
ліно», ленінградська фабрика 
випустила невеликим тиражем 
серію персонажів казки. Там був 
сеньйор Помідор, барон Апель-
син, сестри Черешні. У середині 
1950-х з'являються інші літера-
турні казкові персонажі: братик 
Кролик і братик Лис, Червона 
Шапочка, Кіт у чоботях, Кроко-
дил з Тотошею і Кокошею, док-
тор Айболить тощо.

У 1955-му випустили авто-
мобіль «Победа», і його міні-ко-
піею теж прикрасили ялинки. У 
1956-му виходить «Карнавальна 
ніч» Ельдара Рязанова. І відразу 
ж мода переноситься на ялинку 
у вигляді годинника, на якому за 
5 хвилин північ. Такі прикраси 
були і в Європі, але там годинник 
показує 12 ночі. Вийшла також 
серія «Народи СРСР» — фігурки 
з різними рисами обличчя і в на-
ціональному вбранні.

Але не забуває влада і про 
свою основну функцію - інфор-
мувати і пропагувати. У епоху 
Микити Хрущова на ялинці - ку-
курудза, морква, перець, снопи 
пшениці, огірки...

Ялинка стає уособленням мрії. 
Чого нема вдома, те є на ялинці. 
Скажімо, побутові предмети: 
кавники, чайники, самоварчики, 
вазочки, настільні лампи - атри-
бути звичайного нормального 
людського побуту. 

Найбільше новорічних при-
крас випускають після 1961-го. 
Гагарін побував у космосі - ве-
личезне досягнення країни того 
часу. Фігурки космонавтів, ракет, 

комет - негайно вішають на ново-
річне дерево...

Радянська іграшка як унікаль-
ний феномен з точки зору форми 
припиняє своє існування з 1966 
року. Колекціонери збирають 
іграшки, виготовлені лише до 
цього часу. Кустарне виробни-
цтво ялинкової іграшки в Радян-
ському Союзі припиняється, і 
починається машинне виробни-
цтво. Такі іграшки йдуть на по-
тік, вони стають дуже одноманіт-

ними. Це кулі, сніжинки, шишки 
тощо.

У 70-ті роки приходить мода 
на казкових персонажів. Ак-
тивно стали зображати геро-
їв мультфільмів, діда Мороза і 
Снігуроньку. З'явились об'ємні 
іграшки, хлопавки з подарунка-
ми, прикраси з пенопласту та ін-
ших штучних матеріалів.

Були також звірі невизначеної 
породи (чи то ведмеді, білки, чи 
собачки). Але найпопулярнішими 
залишалися традиційні новорічні 
ялинкові прикраси: прості куль-
ки, пірамідки і бурульки. Саме їх 
штампували по всьому Союзу і 
Європі.

Через кілька років надзви-
чайно популярним став дощик 
сріблястого, золотистого, жовто-
гарячого, червоного, синього ко-
льорів. Ним так обвішували ялин-
ку, що часом навіть не було видно 
іграшок.

Мода змінюється
У 80-ті, з приходом моди на 

мінімалізм і авангард, все макси-
мально спростилося. Фігурки ста-
ли одутлими, розписи — найпро-
стішими. У виробництві іграшок 
починає активно використовува-
тися пластмаса: у великих кіль-
костях випускалися, наприклад, 

кулі-прожектори, кулі-багато-
гранники, як на дискотеках. Були 
пластмасові прозорі кулі, всере-
дині яких «літали» пластмасові 
ж метелики. Діти розламували ці 
кулі і потім грали вже з метели-
ками. Дрібних іграшок тоді було 
мало. 

1990-ті не приносять нічого 
нового на новорічну ялинку. Ки-
тайські прикраси одного кольору, 
одноразові гірлянди. Вітчизняні 
заводи по виготовленню ялинко-
вих прикрас зупинили роботу.

2000-ні. Знову іграшки китай-
ські. Але вже із американським 
ухилом: дзвіночки, Санта-Кла-
ус, олені, персонажі китайського 
гороскопу. Все менше скла і все 
більше пластику.

Щороку мода на новорічні 
прикраси змінюється. І вітчизняні 
атрибути нового року все важче 
відрізнити від закордонних. Ви-
шукані українські іграшки стають 
престижними: вітчизняні фабри-
ки випускають фігурну іграшку, 
дивні кулі з ручним розписом, 
копіюють старі іграшки на при-
щіпці.

В наш час все більшої попу-
лярності набуває стилістика хенд-
мейд: новорічні іграшки, або на-
віть і сама ялинка, виготовлені 
власноруч.

Сучасні іграшки відрізняються 
великою різноманітністю, але ча-
сто не несуть ніякого смислового 
навантаження. Величезний вибір 
форм і забарвлень радує око і дає 
можливість скласти яскраву ком-
позицію.

Чим прикрашати новорічне де-

рево, кожен вирішує сам. Головне 
щоб новорічні прикраси приноси-
ли відчуття радості, щастя та віру 
в новорічні дива!».

Цікаве – у дрібницях
Цікава розповідь, чи не так? 

Особисто мені дуже сподобалось. 
Окрім всіх цих цікавинок я дійсно 
захопилася листівками художника 
Володимира Зарубіна та була вра-
жена унікальним костюмом Сні-
жинки, в якому зустрічала новоріч-
ні ранки в своєму дитинстві Алла 
Анатоліївна Сорокіна. А ще мені 
дуже сподобалась розповідь Ганни 
Костянтинівни Божкової про те, як 
ще в дитячому садочку вона зі сво-
їми одногрупниками виготовляли 
льодові кольорові іграшки в фігур-
них формах та прикрашали ними 
ялинку на дворі. Дуже оригіналь-
но! Не могла відвести погляду від 
неймовірних витинанок таланови-
тої майстрині Наталії Антонової. 
Ой, загалом, тут ну дуже-дуже ці-
каво. Обов’язково завітайте, якщо 
є така можливість.

Щиро дякуємо музейникам за 
новорічний настрій та створену 
казкову атмосферу, яка дозволяє 
мандрувати у часі. Веселих свят!

М. ТИХОНОВА 
за матеріалами  Краєзнавчого

музею Новоайдарської 
селищної ради.

Ялинкова іграшка – не просто прикраса

Новий Рік – найяскравіше свято, що дарує відчуття казки й зачаровує сяйвом різнокольорових вогнів. 
І куди ж без головної ялинкової прикраси – новорічної іграшки? У Краєзнавчому музеї Новоайдарської 
селищної ради створено незвичайну виставку ялинок різних часів, на якій відвідувачі можуть побачити 
чудові іграшки та послухати цікаві історії про їх походження. Крім того на виставці представлена 
колекція новорічних вітальних листівок художника Володимира Зарубіна, новорічні поробки та вити-
нанки місцевих майстрів і новорічний костюм Сніжинки початку 70-х років минулого століття.
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Гороскоп на 
2022 рік для 

Овнів
У Овнів 2022 рік 

буде переломним 
періодом: ви зрозу-
мієте, що те, чого ви прагнули всі 
минулі роки, вже може не мати 
жодного значення. Ви знайдете 
психологічну свободу і почне-
те слухати себе та свої інтере-
си. Ваше коло спілкування може 
змінитися, і, можливо, ви будете 
важко це переживати: але повірте, 
ваші хвилювання марні.

Гороскоп на 
2022 рік для 

Тельців
Тельці у 2022 

році будуть на 
р о з д о р і ж ж і : 

буде два варіанти, якою стежкою 
піти. Це стосується абсолютно 
кожної сфери життя, де вибір між 
"почути серце" або "послухати 
мозок". Який робити вибір — це 
лише ваше рішення, але новий рік 
точно не дасть вам сумувати або 
шкодувати про що-небудь. Чекай-
те на успіх у кар'єрі та у партнер-
ських відносинах.

Гороскоп на 
2022 рік для 
Близнюків
Для Близнюків 

цей рік принесе 
успіх у здоров'ї: 
вирішуватимуться всі проблеми, 
які супроводжували більше од-
ного року. Те саме чекає на вашу 
сім'ю: тотальні проблеми організ-
мів зникнуть, начебто їх і не було. 

Але можуть бути перешкоди на 
роботі: вам варто подумати про 
те, наскільки вам дорогі кар'єрне 
зростання і прибуток та зрозумі-
ти, чи варто змінювати сферу ді-
яльності.

Гороскоп на 
2022 рік для 

Раків
Ракам новий 

2022 рік прине-
се не тільки нові 

прекрасні знайомства, але і вда-
рить їх стрілою Амура! У вас є 
шанс або знайти нове кохання, 
з яким ви будете до кінця життя 
триматися за руки, або припинити 
всі негаразди з вже наявним парт-
нером. Відбудуться зміни в харак-
тері: ви відкриєте нові грані.

Гороскоп на 
2022 рік для 

Левів
Для Левів 2022 

рік буде успішним 
у сфері бізнесу та 
кар'єри. Ваш фі-
нансовий успіх просто вибухне 
від усіх успішних проєктів! Вас 
поглинуть різні ідеї, які отрима-
ють хороші відгуки. Можете точ-
но очікувати підвищення! Але при 
цьому ці успіхи можуть потягну-
ти за собою «відпочинок» в інших 
сферах життя, намагайтеся трима-
ти баланс.

Гороскоп на 
2022 рік для Дів

Діви у 2022 році 
повинні бути обе-
режні зі своїми 
словами та діями, 
тому що у новому році ви можете 
сильно образити близьких. Це за-
грожує зменшенням кола спілку-
вання чи навіть самотністю. Вам 
варто переосмислити вашу думку 
щодо оточення, а також обдума-
ти вчинки минулого року. Проте 
запевняємо: після вашого де-
тального аналізу чорний водяний 
тигр точно подарує вам чудовий 
настрій та неймовірних людей по-
ряд.

Гороскоп на 
2022 рік для 

Терезів
Терези, стабіль-

ність — це ваше 
слово 2022 року. У 

вас будуть абсолютно спокійні та 
приємні будні, якими вони й були 
у 2021 році. Ваші рідні будуть ща-
сливі і здорові, старі друзі будуть 
з вами, партнер любитиме вас, а 
ви любитимете його, а фінансова 
подушка буде більш ніж задовіль-
на. Це буде рік-перепочинок: вам 
точно потрібне таке перезаванта-
ження.

Гороскоп на 
2022 рік для 
Скорпіонів
С к о р п і о н а м 

цього року варто 
замислитися над 
тим, щоб відкрити нові таланти: 
можливо, вам подобається спів та 
танці? Не соромтеся і починайте 
нове хобі, адже 2022 рік прогно-
зує успіх! Цього року не варто об-
межувати себе, беріться за кожну 
можливість! Можливо, ваше нове 
починання навіть буде приносити 
прибуток і переросте в масштаб-
ний бізнес.

Гороскоп на 
2022 рік для 
Стрільців
Стрільцям вар-

то приділити увагу 
своєму здоров'ю: у 

2022 році вам слід особливо обе-
режно ставитися до свого організ-
му і пройти всі необхідні огляди. 
Ви часто нехтували цим, і саме 
час змінити свій світогляд. Однак 
запевняємо, що в 2022 році ви 
точно будете чудово почуватися, 
а поруч буде надійний партнер, 
який точно зробить вас щасливи-
ми!

Гороскоп на 
2022 рік для 

Козерогів
Для Козерогів 

2022 буде сповнений сюрпризів: 
відбудеться те, чого ви ніяк не 
можете очікувати! Вітер змін від-
несе вас далеко, так що вперед, 
до нових пригод! Вас можуть за-
цікавити такі сфери діяльності як 
підприємство, журналістика або 
навіть дизайн (імовірніше за ар-
хітектуру). Можете сміливо руха-
тись вперед, адже вас обов'язково 
підтримають.

Гороскоп на 
2022 рік для 

Водоліїв
Водолії, 2022 

року у вас можуть 
виникнути фінан-
сові труднощі. Однак не поспі-
шайте засмучуватися: вони тим-
часові і, якщо докласти достатньої 
кількості зусиль, з "мінусу" ви 
зможете всього за пару місяців 
вийти в "жирний плюс". Але якщо 
ви не будете діяти і відправите все 
на самоплив, ви можете весь рік 
бути в простої.

Гороскоп на 
2022 рік для 

Риб
Для Риб 2022 

буде сповнений 
н е й м о в і р н и х 

подарунків долі: на вас чекають 
захоплюючі подорожі та відкрит-
тя. Ви зможете відчути життя 
по-новому та розширити свої го-
ризонти. У партнерських відноси-
нах пануватиме гармонія, але вам 
варто звернути увагу на кар'єру та 
вирішити всі незакінчені питання.

https://1plus1.ua/

Що повинно 
бути на столі в Різдво?

За звичаєм, «запрошенням» на 
урочисту вечерю служить появлен-
ня на небі першої (Віфлеємської) 
зірки, до цього ж віруючі не сніда-
ють і не обідають. Тому їжа в Свя-
тий вечір має бути апетитна і сит-
на, однак, все ще пісна. Виняток 
становить м’ясо риби – на свята 
їм дозволено доповнювати раціон.  
Кількість страв дорівнює 12 – ще 
одна характерна прикмета різдвя-
ного столу. Чому саме це число? 
Воно тотожне числу апостолів 
Христа і кількості місяців у році.

У різних країнах свої звичаї зу-
стрічі Різдва, що не може не відби-
ватися на кулінарних вподобаннях. 
Так, наприклад:

в Канаді, США, Ірландії та 
інших англомовних країнах най-
частіше подають індичку під 
журавлиним або крижовниковим 
соусом, а також пудинг, просоче-
ний бренді, який урочисто підпа-
люють;

у Китаї – пельмені юаньбао із 
захованими всередині монетками 
і кашу лабачжоу з 8 злаків з дода-
вання гороху упереміж з хурмою, 
фініками, каштанами, арахісом 
та насінням лотоса;

в’єтнамці вважають за краще 
варений рисовий пиріг квадрат-
ної форми. Начинка для нього, з 
гороху і свинини, обертається 
листям банана і може готува-

тися в казані до 22 годин. Ця га-
ряча страва повністю розкриває 
свій смак, якщо йде в «тандемі» 
з ніжною маринованою цибулею;

народ Чехії, Словаччини, Лит-
ви, Польщі вважає головною стра-
вою цього свята рибу. Це може 
бути фарширований короп, мор-
ський окунь, тріска або інший вид 
рибки. Також на стіл ставляться 
салати і випічка (пряникові буди-
ночки, розписані глазур’ю, імбирне 
печиво та ін).

Якщо  любите експериментува-
ти, можна взяти на озброєння щось 
із зарубіжної кухні.
Як готували кутю у старовину?

Як же правильно приготувати 
традиційну страву нашого різдвя-
ного столу – кутю або сочиво, як її 
ще іноді називають?

Для цієї солодкої каші завжди 
йшла цільна пшениця, очищені го-
ріхи, мак, мед і сухофрукти за ба-
жанням. Кутя, яка була солодкою і 
смачною, куди додавалося багато 
всього, називалася «багатою».

Інгредієнти:
Пшениця - 500 гр.
Мак - 200 гр.
Волоські горіхи (або інші) - ста-

кан.
Мед - від пари ложок до пів-

склянки.
Цукор, цукати, родзинки - за ба-

жанням.

Раніше пшеницю не просто 
варили кілька годин, а ще й попе-
редньо товкли. Рекомендується 
так і вчинити. Для початку помити 
зерна, в глибокій мисці потовкти 
їх товкачем доти, поки не відійде 
лушпиння (кукіль). Тепер можна 
варити. Процес це не швидкий.

1. Пшеницю тримають на вогні 
не менше години. Рекомендується 
поставити горщик із зерном в ду-
ховку. Нехай париться кілька го-
дин, поки пшениця не побіліє. Так 
смак буде більш насиченим і тра-
диційним.

2. Мак - подрібнити. Для цього 
процесу може пристосували ка-
вомолку. Потім залити утворене 
макове борошно окропом. Дати 
постояти кілька хвилин. Проціди-
ти через марлю і додати до зерна. 
Всі інші інгредієнти порізати дріб-
ними шматочками (горіхи, цукати) 
і туди ж.

3.  Мед необхідно розігріти. Все 
перемішати. Коли маса охолоне, 
помістіть її в холодильник. Різдвя-
на кутя готова.

Почавши пригощатися неодмін-
но з солодкої каші (такі церковні 
правила), далі можна було скушту-
вати щось нове і цікаве, адже суво-
рого набору страв не існує. Проте, 
як вже згадувалося, важливо, щоб 
вони були пісними. Ось кілька ви-
шуканих і доступних варіантів:

Помідори, 
фаршировані 

овочами та 
рисом

Корінь пе-
трушки

Селера
2 моркви
10 великих 

помідорів
3 ст. л. рису
Цибулина
Сіль, росл. 

олія, перець
Селеру, цибулю, петрушку, мор-

кву – все дрібними кубиками. По-
містити на сковорідку.

Додати до овочів рис, сердце-
видки помідорів і спеції.

Нафарширувати помідори і по-
ставити запікатися в духовку.

Смажена риба з журавлиною
600 г ягід журавлини
300 р меду
1 ст. борошна
2 ст. л. росл. олії
1 кг карасів
сіль
Очистити, випатрати і нарізати 

карасиків.
Присолити, обваляти їх у бо-

рошні і обсмажити з обох боків.
Злегка пом’яти журавлину, ви-

чавитиь сік. Змішати його з медом 
і тушкувати.

Заправити рибу прямо перед по-
дачею журавлиним соусом і при-
красити ягодами.

Овочеве рагу
2 картоплини
2 болгарських перця
Цибулина
Морожена/кукурудза 

консервована
200 г печериць
100 г спаржі
100 г брокколі
100 г цукіні

Морква
Зелень
Спеції
Рослинна олія
Промити овочі і нарізати куби-

ками.
Підсмажити цибулю з 

картоплею до появи характерного 
аромату.

Додати всі овочі і тушкувати до 
готовності, наприкінці заправити.

Джерело: 
http://vidpoviday.com/ 

Що можна в рецепті 
Куті міняти?

Щоб зрозуміти, що таке кутя, і 
складати рецепт самостійно, необ-
хідно засвоїти, що це страва, що 
складається з зерна (крупи) і соло-
дощів. Решта - плід вашої фантазії 
і смаку. Так, нині часто пшеницю 
змінюють на рис. Це не традицій-
но, але допускається.

Щоб отримати смачну кутю, 
рис потрібно так само варити в 
духовці, добре промивши його в 
проточній воді. Заливають крупу 
в пропорції один до двох (вода) і 
доводять до готовності. Справжня 
ж кутя на Різдво готується з суміші 
зерен: пшениця, ячмінь, перловка. 
В принципі, можна залишити 
тільки останню крупу. Теж смачно 
виходить.

Крім традиційних мака і горіхів, 
в страву додають:

варені сухофрукти,
родзинки,
цукати,
ягоди з варення,
навіть цукерки-кульки.
Тут простір для кулінарів ве-

личезний. Фантазуйте, виходячи з 
власних уподобань і смаку. Реко-
мендується обов'язково залишити 
в рецепті мак і мед. Без них вже не 
різдвяна кутя вийде, а зовсім інша 
їжа.

https://uk.top2022

 

У православних людей без традиційної куті Різдво – не Різдво. У 
завершальний день посту це блюдо здавна ставили на стіл, бо саме 
цільні зерна пшениці символізують оновлення, початок нового 
життя. Однак сучасним берегиням домашнього вогнища хочеть-
ся внести в меню різноманітність і зробити застільні посиденьки 
душевними, веселими та незабутніми. Тому кілька порад про те, 
що можна приготувати на Різдво 2022, щоб гідно відзначити це 
зимове світле свято.
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П од я к а

Ремонт, перетяжка 
 МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Изготовление МАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я ДЕМ’ЯНЕНКА 
Сергія Олександровича, 30.09.1989 р.н., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я РЯБУХА Юрія Ми-
колайовича, 12.04.1964 р.н., вважати недійсним.

считать недействительным

CHERY AMULET, состояние нового авто, пробег 27 тыс. км., 
ПРИЦЕП для легкового авто ПГМФ, 2016 г., состояние новое, 
0-50-85-75-851.

продам

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АН-

ТЕННЫ. Продажа. Установ-
ка. Ремонт. Обслуживание.                             
099-336-87-79.

Триває збір коштів на придбання  соціального житла. 
Ініціатива Новоайдарської  громадської організації  

«Милосердя» (голова Ю. Є. Недобєга).
Давайте разом допоможемо бездомним мати свій куточок, 

свій ДІМ. Не будемо байдужими! Не залишайтесь осторонь! 
Разом ми зможемо допомогти.

Добро обов’язково повернеться до вас сторицею!
Реквізити для надання допомоги для придбання соціаль-

ного житла  - номер картки 5168 7574 1662 6457, Кожемякіна 
Тетяна Олександрівна, казначей організації «Милосердя».

Продається магазин № 77 інв. №003, загальною площею 270,5 м2,                      
що знаходиться за адресою: Луганська обл., Щастинський р-н, с. Рай-
городка, вул. Кравцова, 23.

Ціна продажу 173 000 грн.
Заяви приймаються протягом 7 днів з дня опублікування оголошен-

ня. Довідки за тел.: 0-50-237-50-07, 0-50- 983-26-00.

Висловлюємо подяку Новоайдарському селищному голові І.В. Шопіну за турботу про людей.  В парку 
на стежці, по якій я ходжу в лікарню, в аптеку чи на ринок, поставлені 3 лавки, де можна перепочити. Я, 
коли вперше побачила ці лавки, дуже зраділа. Моїй радості не було межі! По цій стежинці ходить бага-
то людей різного віку: йдуть діти в школу, вчителі, ходять мешканці вулиць Дружби та В. П’ятьоркіна, 
йдуть люди з потяга чи автобуса.

 І я вирішила висловити подяку через газету «Вісник Новоайдарщини». Велике Вам Спасибі! Вітаю 
Вас з Новим роком і Різдвом Христовим! Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, успіхів в работі, миру і 
добра в 2022 році!

К.М. Баннікова, ветеран педагогічної праці.

Вопросы к циклокроссворду:
1. Горная система в Европе. 2. Столица Замбии. 3. Озеро в Казахстане. 4. Ручная клавиатура органа (также 

фисгармонии, клавесина). 5. Гигантская волна, возникающая на поверхности океана. 6. Китайский смыч-
ковый музыкальный инструмент. 7. Озеро в Архангельской области. 8. Город в Великобритании. 9. Волжский 
город в романе Ильфа и Петрова «12 стульев», в котором О. Бендер обещал организовать шахматный турнир. 
10. Персонаж комедии Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве». 11. Мокша и эрзя вместе взятые. 12. Пти-
ца, распускающая хвост. 13. Минерал. 14. Надкушенное место. 15. Деятель французской революции, один 
из вождей якобинцев. 16. Остатки производства. 17. Инструмент для обработки древесины долблением. 18. 
Наждачный круг. 19. Отзыв, оценка. 20. Исполнение нескольких звуков плавно и связанно. 21. Мифический 
образ фантастического морского животного в индийской традиции. 22. Армянский музыкальный инстру-
мент, род волынки. 23. Город в Италии. 24. Мифологический персонаж у народов Средней Азии. 25. Дви-
жение в классическом балете. 26. Аврора из романа Майн Рида «Квартеронка» по своему положению. 27. 
Одно из двух наружных носовых отверстий. 28. Обобщающее название средств, уничтожающих грызунов.  
29. Подземное животное отряда грызунов. 30. Река на востоке США. 31. Французский ученый, астроном. 32. 
Озеро в Казахстане. 33. Абрикос-аксакал. 34. Город в Краснодарском крае. 35. Минерал. 36. Омертвление 
части организма. 37. Одна из форм деятельности государственных органов. 38. Минерал. 39. Угол относи-
тельно направления на север. 40. Представитель восточной национальности. 41. Песня Олега Газманова, 
воспевающая «ночных бабочек» 42. Рассказ А. Чехова. 43. Нищий, человек, лишенный средств к существо-
ванию. 44. Американский кинорежиссер и продюсер. Дебютировал вестерном «Барбаросса». Лучший фильм 
— «Изобилие». 45. Работник, выдающий и принимающий деньги. 46. Американский город на Аляске. 47. 
Один из МХАТовских режиссеров. 48. «Бездонная бочка». 49. Опера П. И. Чайковского. 50. Ломаная линия.
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7 января 2022 года, растущая 
Луна в Рыбах

• 5 лунный день c 11:30 06.01.2022 
по 11:42 07.01.2022

• 6 лунный день c 11:42 07.01.2022 
и до следующего дня

Шестой лунный день – это время 
тишины, спокойствия и созерцания. 
Мир будто отдыхает после тяжелой 
работы – полезно помечтать, полю-
боваться на результаты своего труда и 
провести сутки без суеты и ненужной 
спешки.

8 января 2022 года, растущая Луна в 
Овне

• 6 лунный день c 11:42 07.01.2022 по 
11:51 08.01.2022

• 7 лунный день c 11:51 08.01.2022 и до 
следующего дня

Седьмые лунные сутки можно назвать 
временем вдохновения, творчества и озаре-
ния. Луна будто помогает понять смысл все-
го, что с нами происходит – через подсказки, 
знаки и намеки. Загадочная спутница земли 
набирает силу, люди получают от луны энер-
гию и открывают в себе новые таланты.

9 января 2022 года, растущая Луна в 
Овне

• 7 лунный день c 11:51 08.01.2022 по 
12:00 09.01.2022

• 8 лунный день c 12:00 09.01.2022 и до 
следующего дня

Эти сутки можно назвать временем духов-
ного очищения. Восьмой лунный день начи-
нает вторую лунную фазу, и мир переходит на 
новую ступень. Вчерашняя куколка превра-
щается в бабочку, и мы чувствуем перемены 
и желание что-то изменить.

10 января 2022 года, растущая Луна в 
Овне

• 8 лунный день c 12:00 09.01.2022 по 
12:08 10.01.2022

•  9 лунный день c 12:08 10.01.2022 и до 
следующего дня

Действуют характеристики предыдущего дня

11 января 2022 года, растущая Луна в 
Тельце

• 9 лунный день c 12:08 10.01.2022 по 
12:18 11.01.2022

• 10 лунный день c 12:18 11.01.2022 и до 
следующего дня

Девятый лунный день проходит непросто 
– он полон соблазнов, искушений и будто 
вытаскивает на свет наши слабости и пороки. 
Нерешенные проблемы встают перед нами 
так явно, что мы в растерянности и недоуме-
нии. Но память освежить придется – луна не 
прощает ошибок, и если мы не поймем урока, 
то вернемся в эту ситуацию в следующий де-
вятый день.

12 января 2022 года, растущая Луна в 
Тельце

• 10 лунный день c 12:18 11.01.2022 по 
12:30 12.01.2022

• 11 лунный день c 12:30 12.01.2022 и до 
следующего дня

Десятый лунный день – это время удач-
ных и приятных перемен, он словно создан 
для того, чтобы мы передохнули и принялись 
строить новые планы и воплощать красивые 
мечты. Сегодня любые начинания могут при-
вести к удивительным результатам – Луна на 
нашей стороне.

Шановні читачі та передплатники «Вісника Новоайдарщини»!  Ми продовжує-
мо на сторінках газети рубрику, яка має назву «Творчість наших земляків». Але на-
сичювати її ми хочемо разом з вами, адже ми знаємо, які ви всі напрочуд талановиті.

Тож якщо ви хочете поділитися своїм талантом та творчістю із прихильника-
ми нашої газети, надсилайте свої роботи (фото, малюнки, вірші, прозові твори) на 
нашу електронну адресу vestnikaydar.gmail.com, або на поштову адресу: 93500 Ново-
айдар, кв. Миру 2/3, або на Вайбер: 0673033480, зазначивши свої прізвище, ім’я, насе-
лений пункт та назву роботи. І вони обов’язково знайдуть гідне місце на сторінках 
«ВН». З нетерпінням чекаємо!

Сьогодні до вашої уваги творча робота фотохудожника  М. Литвиненка та вірші 
Є. Юхниці.

11 января отмечает 50-летие
 МАГДЫЧ Галина Ивановна! 

Желаем Вам здоровья, бодрости,
Материальных благ, терпения, 

удачи,
Не знать проблем, забот, тревог,
Жить счастливо, никак иначе!

Профсоюз медработников 
и коллектив КНП «Новоайдар-

ская многопрофильная больница». 

12 января отмечает 50-летие 
КОЛПАКОВА Юлия Борисовна! 
Пусть будет Ваша жизнь полна
Сюрпризов и событий дивных.
Ведь что такое пятьдесят?
От века только половина!

Профсоюз медработников 
и коллектив КНП «Новоайдар-

ская многопрофильная больница». 

7 січня, п’ятниця - День Дістаффа або 
День прядки (Distaff Day - одне з багатьох 
неофіційних свят в католицьких країнах, 
виникло в середньовіччі, відзначало день 
повернення до роботи після різдвяних свят); 
День скам’янілостей (заходи дня присвячені 
захоплюючому збору різних каменів)

8 січня, субота - День Аргайла (візеру-
нок з ромбів або квадратів, розташованих у 
шаховому порядку і утворюють паралельні і 
поперечні смуги різних кольорів. Термін по-
ходить від імені шотландського клану Камп-
бел в графстві Аргайл); День бульбашкової 
ванни (бульбашкові ванни були популярні до 
тих пір, поки не придумали ванни з милом 
на основі поверхнево-активних органічних 
речовин і засобів); День обертання Землі 
(в 1851 році французький фізик Леон Фуко 
вперше наочно продемонстрував в цей день, 
як обертається наша планета, підвісивши на-
повнену свинцем латунну кулю з вершини 
Пантеону в Парижі); День заразливого сміху 
(відзначають з 1981 року. Ідея Джоан Уайт з 
Сіракуз, штат Нью-Йорк, США); День варто-
вого; День краси і поезії в роботі; День опо-
відань про свої робочі дні

9 січня, неділя - День статичної електри-
ки; День гри в Бога (ми знаємо, що Бог до-
брий. Заходи дня дають можливість кожно-
му учаснику зробити щось одночасно гарне, 
особливе і безкорисливе)

10 січня, понеділок - День вдяч-
ності кімнатним рослинам (був 
заснований мережею Gardener’s 
Network, що дало офіційну можли-
вість нагадати людям про перева-
ги кімнатних рослин, наприклад, 
дослідження 2009 року показало, 
що запах лаванди може ефективно 
знизити частоту пульсу в стресових 
ситуаціях); День своєрідних людей 
(в честь унікальності, незвичайно-
сті, дивацтва і химерності людини); 
Сейдзін-но хі або День повноліття 
або Церемонія для дорослих в Япо-

нії (дата на 2022 рік. 成人 の 日 або 成人 式 
- державне японське свято, яке відзначається 
у другий понеділок січня. Нагадаємо, що по-
вноліття в країні настає в 21 рік)

11 січня, вівторок - День «Дізнайся своє 
ім’я на азбуці Морзе» (11 січня 1838 року 
Самюель Морзе і Альфред Вейл разом про-
вели першу публічну демонстрацію елек-
тричного телеграфу); День дружніх секретів; 
День бризг з калюжі (стрибаючи в калюжі і 
бризкаючи на своїх друзів - деякі знаходять 
привід повеселитися)

12 січня, середа - День казково диких 
людей (неофіційне свято сучасних дикунів); 
Міжнародний день «поцілунок для рудого» - 
свято рудих (відзначають з 2008 року. Впер-
ше з’явився в США)

13 січня, четвер - День «Зроби свою мрію 
реальністю»; День гумової качки (вперше гу-
мові іграшки з’явилися ще до Першої світо-
вої війни і мали форму різноманітних тварин, 
але хтось став першим, хто запатентував кон-
струкцію цих чудових іграшок. Заявка була 
заповнена 18 квітня 1925 року і прийнята 8 
травня 1928 р. Був виданий Патент № 1 668 
785 Лоуренсу Лендону Смарта з Йонкерса, 
Нью-Йорк, США. У 1933 Burgess L. Gordon 
Jr. з Філадельфії, штат Пенсільванія, об’єд-
нав концепцію «Качка», «Гума», «Іграшка» і 
«Ванна»); Національний день гіперчутливо-
сті у Франції.

Сьогодні, сім,єю, з добром – і за стіл.
Матуся усіх запросила на сьому.

Молитва зійде на веселих, жолобних.
На їжу, до неба, у кров – чистотіл.

...Стрім заколихає  дзвіницями.
Родина – єдина, в словах, інтуіції.

Різдво, думки чемні, сердечна традиція.
І на поважаючій ситій говірці,

Ми разом з оточуючим світлим панством,
Бутон побажань на здоров’я і зміцність
Шлемо́, світовій, нас єднаючій пастві.

Правилась м’яка різдвяна служба
Й хтось з очей примітних спостеріг:

З люду вирізнялася сутужа
Легка літня постать серед всіх.

Наче, замурована у скелю,
З поглядом проникливим, стійким,
Незворушним, мов чернецька кел’я,

З виразом загостреним, блідим.
Спів злітав до третьої октави
Чистих хорових журних висот,
Стриманий, величний і хупавий,
Гармонійних лагідних щедрот.
Загасає свіченька в підсвіччях.
Це - людина в зладі голосам,

Стерпла, з невідомим потойбіччям
В людній церкві з Богом сам на сам.

Євгеній Юхниця.


