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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 мешканці Новоайдарської ОТГ!
Ось і настало ще одне чудове свято – старий Новий Рік. І у нас з’явився ще один шанс загадати те, що не 

встигли на Новий Рік, або сказати головні слова близьким і дорогим людям. Так давайте ж побажаємо один 
одному щастя, чарівництва, легкості і шаленого кохання. Нехай ще раз запаляться свічки, спалахнуть вогні 
на ялинці, в кожному серці загориться вогник надії на світле майбутнє і виконання найбажанішої мрії. Нехай 
по-новому блищать щастям очі, по-новому міцніє здоров’я, з’являються нові бажання і цілі. І нехай друзі бу-
дуть по-старому відданими, вірність коханих – так само безмежна, а життя – прекрасне!Зі святом! Зі ста-
рим Новим Роком!

З повагою, Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Шановні жителі та гості громади! 
Вітаю вас з найвеличнішим християнським святом – Богоявленням і Хрещенням Господнім!

Для християн 19 січня наступає одне з найважливіших християнських свят - Хрещення Господнє або Бого-
явлення. Хрещення, пов'язане з основою життя - водою, - одне з найдревніших і значущих християнських свят. 
Вважається, що саме в цей день Бог приходить у світ, тим більше, що вода ще з старозавітних часів сприй-
малася як основа життя.

У цей особливий, наповнений святістю день, мені б хотілося побажати вам гармонії, душевного умиротво-
рення і спокою. Нехай цей святковий день стане для всіх нас знаком духовного оновлення та затвердження в 
свідомості кожного міцної впевненості і надії на щасливе майбутнє. Із Хрещенням Господнім! Не втрачайте 
віри у краще, і вона неодмінно допоможе всім нам у скрутну хвилину. Бажаю кожному з нас здійснення всіх 
надій і благих починань, миру, добра і любові.

 З повагою, Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Напередодні Старого Нового року редакція «Віснику 
Новоайдарщини» провела святковий розіграш 
подарунків серед своїх передплатників.

Як ми повідомляли раніше, в розіграші взяли участь 
ті, хто виписав «районку» на весь 2022  рік у нас в 
редакції до 20 грудня 2021 року.

Раді повідомити, що подарунки вже чекають на  
своїх господарів!

Сподіваємось, корисні та приємні подарунки  від 
«ВН» стануть в нагоді кожному нашому переможцю 
та будуть дарувати приємні миттєвості, нагадувати про 
газету, яка завжди поруч!

Дякуємо всім за підтримку, за те, що читаєте та 
передплачуєте «Вісник Новоайдарщини». Ви знаєте, 
як це важливо для нас, і ми щиро цінуємо всіх наших 
читачів. Залишайтесь з нами! Обіцяємо щотижня ра-
дувати вас новинами та цікавими історіями,  а також 
приємними сюрпризами!

А шановних переможців ми чекаємо в редакції 
18 січня 2022 року о 10.00. Приходьте й отримуйте 
ваші подаруночки!  Не забудьте взяти з собою па-
спорт та абонемент на передплату.

З повагою – ваш «ВН».

Переможці нашого розіграшу

11 Ганшина Р. М. пер. Подгорный, 5
18 Копанев В. Н. ул.Центральная,31
32 Рябоконь Т. В. ул. Лесная, 2
103 Духновская Е. С. ул. Мира, 5
145 Бакулин Г.В. кв. Мира, 11\12
161 Букатикова С. С. пер. Айдарский, 21
164 Буряк С. П. ул. Центральная, 68
169 Воинов С. В. ул. Независимости, 20 з
177 Гетьман В. Д. ул. Дружбы, 38
187 Гончарук И. О. ул. Гагарина, 12\26
222 Зверхановская В. И. пер. Айдарский. 41
364 Суворов И. К. кв. Мира. 1\5
379 Федоров С. Е. ул. Независимости. 103 а
387 Чуйко Т. П. ул.Южная ,7/1
403 Сотникова Е.А. ул. Мира. 5\2



«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  2       14   СІчНя         2022 р.2

З 1 січня 2022 року набува-
ють чинності зміни до закону 
про електронні комунікації, 
відповідно до яких українці по-
винні обовʼязково реєструвати 
сім-карти, привʼязуючи їх до 
паспортних даних.

Інформація про це міститься 

в документі, оприлюдненому на 
сайті Ради.

Норми закону передбачають 
перехідний період до 1 січня 2025 
року. За чей час абоненти, які ко-
ристувалися послугами операто-
ра, зможуть ідентифікувати себе.

Після цього періоду постачаль-

ники електронних комунікацій-
них послуг призупиняють роботу 
з клієнтами, які не пройшли іден-
тифікацію.

Яким чином проходитиме іден-
тифікація вже існуючих абонентів 
— ще невідомо.

https://babel.ua/

В Україні дозволили 
бустерну дозу вакцини 
проти COVID-19 для 
людей віком від 60 ро-
ків через 6 місяців піс-
ля другої. 

Для бустерної дози 
перевагу надаватимуть 
м-РНК-вакцинам – 
Moderna або Comirnaty/
Pfizer, за такими схема-
ми:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer 
перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna 

або Pfizer
перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer
перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою 

вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплен-

ня у будь-який пункт чи центр вакцинації від COVID-19. Перелік 
та контакти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном                      
0 800 60 20 19.

За інформацією МОЗ України.

Для ліквідації наслідків негоди в області працює вся наявна 
дорожньо-прибиральна техніка. Виконуються роботи з розчи-
щення та обробки покриття доріг протиожеледними матеріа-
лами. Особлива увага приділяється найбільш небезпечним ді-
лянкам – спускам, підйомам, мостам, заокругленим ділянкам.

Шановні водії! Прохання не перевищувати дозволений швид-
кісний режим, дотримуватись безпечної відстані між транспорт-
ними засобами, уникати небезпечних маневрувань та за можливо-
сті утриматись від поїздок.

У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номе-
ром диспетчера Служби автомобільних доріг у Луганській області 
+38-0645-70-82-06 (цілодобово).

У Держбюджеті на 2022 рік перед-
бачено субвенцію у розмірі 1,5 млрд 
гривень на модернізацію харчобло-
ків у школах. Для отримання фінан-
сування органи місцевого самовря-
дування мають слідувати вимогам, 
які були розроблені в Міністерстві 
розвитку громад і територій. Зокре-
ма, йдеться про розробку проєктної 
документації та забезпечення норм 
інклюзивності та безбарʼєрності.

Оновлення харчових блоків — це 
вагома складова реформи шкільного 
харчування, яка відбувається під па-
тронатом першої леді Олени Зелен-
ської.

Громади матимуть змогу подати 
свої проєктні пропозиції та отримати 
кошти на будівництво, реконструк-
цію або капітальний ремонт їдалень у 
школах, в основі яких буде сучасний 
технологічний процес, що забезпечує 
дотримання норм НАССР та приготу-
вання якісної і безпечної їжі в асорти-
менті.

Зокрема, для отримання коштів на 
модернізацію харчоблоків громадам 
необхідно:

- підготувати проєктні пропозиції з 
модернізації шкільних харчоблоків та 
подати їх в обласні державні адміні-
страції;

- розробити та затвердити проєктну 
документацію на основі брендбуку;

- отримати експертний звіт проєкту;
- забезпечити проведення та завер-

шення процедур закупівель по проєк-
тах, що будуть фінансуватися за кошти 
субвенції;

- укласти договори з переможцями 
тендерів.

Зазначимо, пропозиції до переліку 
проєктів формують обласні та Київ-
ська міська державні адміністрації. 
Перевага буде надаватись тим проєк-
там з реконструкції шкільних їдалень, 
які внаслідок модернізації зможуть 
забезпечувати потреби в гарячому хар-
чуванні учнів власної школи, а також 
доставку гарячих страв в інші освітні 
заклади.

За інформацією 
Урядового порталу.

Про це зазначено керівництвом теплоелектростанції під час за-
сідання регіональної комісії з питань ТЕБ і НС.

Коментуючи ситуацію з можливим закінченням запасів вугілля 
на підприємстві, перший заступник голови обласної державної адмі-
ністрації Олексій Смирнов наголосив, що наразі вжиті всі необхідні 
заходи, аби надзвичайної ситуації через нестачу цієї сировини у ВП 
«Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східенерго» не сталося.

А саме, комісією доручено при вичерпанні наявних десятидобо-
вих запасів вугілля марки «А», яке підприємство раніше отримувало 
з РФ та яке неможливо доставити з підконтрольної українській владі 
території, бути готовим переходу на природний газ для забезпечення 
сталого функціонування.

За словами, директора Луганської ТЕС Бориса Сафонова, тепло- 
електростанція технічно готова до функціонування на природному 
газі. Наразі підготовлена необхідна документація для отримання газу 
та узгоджується питання із наявною заборгованістю перед газопоста-
чальниками.

Тож, АТ «Луганськгаз», Сєвєродонецькому ЛВ УМГ філії «УМГ 
«Харківтраснгаз» АТ «Укртрансгаз» необхідно забезпечити укладання 
договорів та відповідні технічні умови при транспортуванні та розпо-
ділі природного газу з метою забезпечення потреб Луганської ТЕС.

До Президента України спрямовано листа про надання доручен-
ня щодо сталого функціонування ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК 
«Східенерго». Раніше відповідні листи були направлені на ім’я 
Прем’єр-міністра та Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з пи-
тань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також у разі надзвичайної ситуації усі необхідні служби будуть го-
тові вжити заходи щодо опіки над одинокими та одиноко проживаю-
чими жителями, забезпечення альтернативним опаленням соціальних 
об’єктів та соціально вразливих верств населення міста Щастя. Крім 
того, утримуються у готовності усі наявні резервні джерела енер-
гоживлення та підготовлене приміщення лікарні смт Петропавлівка 
для можливого розміщення пацієнтів з відповідного закладу в Щасті.

loga.gov.ua

Кабмін додав до 
переліку продуктів, 
подорожчання яких 
мають заздалегідь де-
кларувати суб'єкти 
господарювання, ба-
тон та олію соняшни-
кову. Також уряд об-
межив націнку на хліб 
житньо-пшеничний і 
батон у 10%.

Про це йдеться у по-
станові уряду №1432 
від 30 грудня, яку опу-
блікували на Урядово-
му порталі.

Таке регулювання 
ввели на період дії ка-
рантину, спричиненого пандемією COVID-19.

Зазначеною постановою уряд вніс зміни до своїх постанов від 
22 квітня 2020 року № 341 та від 9 грудня 2020 року № 1236.

За постановою Кабміну № 341 від 22 квітня 2020 року, обов'яз-
ковому декларуванню зростання цін на продукти харчування під-
лягають товари, які мають істотну соціальну значущість.

До таких продуктів належать: крупа гречана, цукор-пісок, бо-
рошно пшеничне вищого гатунку та вермішель із нього, молоко 
пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, яйця 
курячі категорії С1, тушка куряча, вода мінеральна негазована та 
масло вершкове.

Тепер же до цього переліку додали батон та олію соняшникову.
А постанову №1236 від 9 грудня 2020 року доповнили пунктом 

про заборону встановлювати націнку на хліб житньо-пшеничний 
і батон понад 10%.

Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів розробляє меха-

нізми підтримки хлібопекарів і виробників інших соціальних хар-
чових товарів через зростання цін на газ.

Підприємства кондитерської галузі змушені призупиняти 
виробництво частини асортименту продукції через рекордне 
зростання цін на газ.

Асоціації хлібопекарської галузі звернулися до президента Во-
лодимира Зеленського та Кабміну з проханням забезпечити "піль-
говий" газ для стабільності виробництва.

Економічна правда.

 

   
 

 

 

 

 

Президент України Володимир 
Зеленський підписав укази про 
створення трьох національних 
природних парків «Пуща Радзіві-
ла», «Куяльницький» і «Холодний 
Яр» та розширення території вже 
існуючих — Карпатського біо-                                                                   
сферного заповідника, національ-
ного природного парку «Меоти-
да», національного природного 
парку «Вижницький» та ботаніч-
ного заказника загальнодержавно-
го значення «Староманзирський».

Про це ідеться на сайті Офісу 
президента.

«Холодний Яр» створять на 
території Черкаської області, а 
до його складу передадуть 6,8 
тисячі гектарів земель державної 
власності.

На території Березівського та 
Одеського районів Одеської об-
ласті створять парк «Куяльниць-
кий» площею 10,8 тисячі гекта-
рів, а «Пущу Радзівіла» створять 
у Сарненському районі Рівнен-

ської області на території 24 ти-
сячі гектарів земель державної 
власності.

Ці парки перебуватимуть у 
сфері управління Міністерства 
захисту довкілля та природних 
ресурсів України.

Тепер Кабмін повинен упро-
довж шести місяців затвердити 
положення про новостворені пар-
ки та внести зміни до положень 
про природоохоронні об’єкти, 
межі яких були розширені.

 

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" збіль-
шило вартість бланків окремих біометричних документів з 1 січня 
2022 року.

Деталі: Зазначається, що поліграфкомбінат "Україна" вдався до та-
кого кроку "через підвищення цін на сировину та матеріали".

У зв’язку з цим зросла загальна вартість оформлення ID-картки та 
закордонного паспорта громадянина України.

Так, вартість оформлення паспорта громадянина України у формі 
ID-картки протягом 20 днів відтепер коштує 372 грн (раніше було 
345 гривень), протягом 10 днів – 498 гривень (стара ціна – 471 грн).

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон 
обійдеться у 733 гривні за 20 днів, та у 1085 гривень за 10 днів. До 
удорожчання ціна складала 682 та 1034 грн відповідно.

Державна міграційна служба.
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4 січня 2022 року до Новоайдару завітав голова Луганського об-
ласного відділення Національного олімпійського комітету Украї-
ни Віктор Острецов.

З гостем зустрілися Новоайдарський селищний голова Ігор Шопін, 
тренери та вихованці Новоайдарської Дитячо-юнацької спортивної 
школи. Зустріч пройшла в дружній атмосфері. Юні спортсмени та їхні 
наставники залюбки поспілкувались із  цікавою людиною, спортсме-
ном, поставили питання та отримали на них вичерпні відповіді.

Віктор Васильович подарував Новоайдарській ДЮСШ м‘ячі, кален-
дарі та спортивні книги. 

Ці подарунки дуже сподобались дітям, які після цієї зустрічі вкотре 
впевнились, що їхній вибір – правильний, і без спорту та здорового 
способу життя вони себе просто не уявляють!

Питання вуличного освітлення населених пунктів громади – на 
контролі голови селищної ради та депутатського корпусу. Нещо-
давно освітлених ділянок в Новоайдарі стало більше.

Вуличне освітлення додалось на вулиці Южній, провулку Сінному, 
Ювілейному  та дільницях вулиць Айдарська, Ювілейна, Центральна, 
Прогонна, Луганка.

Це гарна новина. Мешканці вулиць вдячні за такий новорічний по-
дарунок.

Новоайдарський селищний голова Ігор Шопін разом з депутатом 
Новоайдарської селищної ради, головою районної організації ветера-
нів України Олександром Косовим привітали з 96-ти річчям Почесно-
го громадянина Щастинського району Кутєпова Василя Федоровича. 
Василь Федорович зрадів гостям, згадав свої молоді роки, дав мудрі та 
слушні поради. Тепла привітна зустріч залишила по собі багато гарних 
вражень. Довгих Вам років життя, шановний Василь Федорович!

За матеріалами Новоайдарської селищної ради.

Мой сосед, пожилой человек, 
сидел на скамейке с низко опу-
щенной головой и поднял её, ког-
да услышал стук в калитку.

-  А, Григорьевич, заходи!
Слово за слово, и началась не-

принуждённая беседа…
- Дела, дела, как сажа бела, – с 

тревогой в душе сказал Иван Пав-
лович. – Вот скоро полетят белые 
мухи, а на подворье дровишек с 
гулькин нос.

Уходя, ни слова не сказал 
соседу. Утром, до планёрки, 
был в кабинете директора ГЛОХ 
(Государственное лесоохотничье 
хозяйство) Александра Потехи и 
рассказал суть дела.

- Вопрос решим. Сегодня! – 
сказал директор.

Сколько помню, этот руково-
дитель слов на ветер не бросал. 
Во второй половине дня у ворот 
соседа остановилась грузовая ав-
томашина, доверху набитая отхо-
дами пиломатериалов. Было чем 
растопить печку и обогреть дом.

Прошу соседа открыть воро-
та. Когда машину разгружали, 
то Иван Павлович поспешил за 
деньгами. Водитель пояснил, мол, 
оплата не нужна, это материаль-
ная помощь.

У соседа была маленькая ра-
дость. У меня грусть. Остаётся 

старик один. Трудно ему, но зиму 
будет коротать в тепле.

Правда, недолго Павлович был 
одиноким. Вскоре на подворье 
стала появляться старушка. До-
мой уходила с узелком. Ходила, 
пока не вынесла всё, что осталось 
от покойной Никифоровны. Но 
это цветочки. А ягодки-то какие? 
Хитрая бабуля делает предложе-
ние дедуле: - Подпиши дом, и я 
перейду к тебе жить, – говорит.

Учитывая то, что у Ивана Пав-
ловича были внуки, он дал отказ.

- Тогда гуляй, Ваня, - заявила и 
ушла.

Ох уж эта недвижимость, жад-
ность, тяга к обогащению… Из-за 
этого немало семей распалось. 
В семье лад, но мать-старушку, 
которая одна живёт в селе, не-
обходимо забрать в посёлок и… 
«горшки побиты».

Справили свадьбу, которая 
пела и плясала, а через год невест-
ка с младенцем на руках стала не-
угодной. Люди, что вы творите?! 

Я видел жизнь практически 
трёх поколений. В послевоенные 
годы жили очень бедно, и всё же 
жизнерадостно. Взаимопомощь, 
общительность были обычным 
делом. Ходили в гости, были друг 
другу рады.

Вспоминаю 80-90-е годы. 
Праздники. Трудовые коллективы 
колоннами приходили на цен-
тральную площадь посёлка. Люд-
ское море. Яблоку негде упасть! 
На праздники – День печати, День 
радио – накрывали столы.

За последнее время многое 
изменилось. Нормой становятся 
отчуждённость, неверие, оскор-
бление, гонка за богатством. От-
дельные, находясь у власти, дела-
ют то, что им надо, другие им не 
нужны. За двухметровыми забо-
рами гуляют волкодавы, от рыча-
ния которых в организме стынет 
кровь.

К чему мы пришли? Правду не 
говори. Если скажешь, то на тебя 
повесят ярлык инакомыслящего. 
Больше того, поставят в такие 
рамки, что мало не покажется.

Люди, мы перестали слышать 
и слушать друг друга! Как можно 
жить без правды, без души и со-
вести?!

Нынче далеко не простое вре-
мя. Оно очень трудное: война, 
дороговизна и т. д. Сегодня необ-
ходимы согласие, мир, сплочён-
ность и взаимопонимание. Вы 
согласны? Вот и хорошо.

Д. КУРОЧКА, 
ветеран журналистики.

Відкриття змагання було роз-
почато з вітальних слів Новоай-
дарського селищного голови Іго-
ря Шопіна, начальника відділу 
освіти Новоайдарської селищної 
ради Олександра Селіхова, го-

лови профспілки пра-
цівників освіти і науки 
Сергія Зражаєва. Вони 
теплими словами зга-
дали шанованого М.М. 
Андросова та побажа-
ли волейболістам від-
мінної гри.  Від колег 
по спорту виступила 
Ольга Ярова. Щирі сло-
ва подяки за організа-
цію та участь у турнірі 
було адресовано всім 
присутнім від доньки 
Андросова Миколи Ми-
хайловича Ірини Миколаївни Гре-
чишкіної.

У змаганнях взяли участь 
представники 5 спортивних ко-
манд: Новоайдарського ліцею, 
Новоайдарської обласної санатор-

ної школи, збірної команди Олек-
сіївського ліцею, молоді ДЮСШ 
та команди  «Спорт для всіх».

Змагання проходили дуже ціка-
во та видовищно. На волейболь-
ному майданчику зібрались дуже 

вправні спортсмени. Видно було, 
що всі роблять все від них залеж-
не заради перемоги своєї коман-
ди.  Майстерні передачі, швид-
кість та енергійність гравців не 
давали розслабитися і вболіваль-

никам, які завзято підтримували 
своїх гравців. Всі команди були 
зіграні, їхні дії були злагоджені, 
і тим цікавіше було спостерігати: 
хто ж зможе отримати перемогу в 
цьому престижному турнірі?

І осі час підбити 
підсумки видовищних 
змагань. В їхньому  
результаті перехідний 
кубок було завойовано 
командою «Спорт для 
всіх»! 

Всі учасники тур-
ніру отримали солодкі 
призи.

Дуже сподіваємо-
ся, що цей турнір ста-
не традиційним для 
нашої громади, і ми 
ще матимемо змогу 

насолодитися прекрасною грою 
новоайдарців та гостей селища, 
повболівати за улюблені коман-
ди та отримати купу позитивних 
емоцій!

Напередодні Різдва в приміщенні Новоайдарської ДЮСШ за ініціативи районної проф-
спілки працівників освіти i науки було проведено І Турнір відкритого кубку з волейболу, при-
свячений пам'яті вчителя фізичної культури Новоайдарської школи-гімназії (нині Новоай-
дарського ліцею), майстра спорту з велоспорту Андросова Миколи Михайловича. 
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Концерт складався з номерів, які 
підготували разом зі своїми виклада-
чами найменші музиканти. Та не див-
лячись на те, що деякі вперше вийшли 
на велику сцену, їм вдалося впоратися 
з хвилюванням та вони відмінно впо-
ралися зі своїми піснями та музичними 
композиціями. Тож, ось вони – герої дня. 
Уважно прочитайте їхні імена. Цілком 
можливо, що через якихось 15-20 років 
вони будуть сяяти на світовому музично-
му небосхилі. Та поки вони є «зірочками» 

на рідній сцені. З роллю ведучих чудово 
впорались Микита Янцен та Вікторія 
Адоніна. А своїми безперечними та-
лантами вражали юні вокалісти Міла 
Костенко, Кіра Каширіна, Єлизавета 
Рогозинська, Анастасія Нікітіна, Марія 
Ігнатенко, Олександра Антонова, Ок-
сана Малкова, Яна Орлова, Вероніка 
Рибалка, Єлизавєта Адоніна та Ганна 
Лебідь (дует), молодший вокальний ан-
самбль. Чудово виступили юні піаністи 
Кіра Тіханова, Альона Болдінова, Марія 
Карташова, Микола Щиров, Олександра 
Коцур, Ельдар Магдич, Тетяна Ліщенко, 
Дар’я Крохмальова, Вікторія Оніпко, 
Дмитро Хаялієв. Порадував артистиз-
мом та гарною грою юний баяніст Вла-
дислав Дяченко. На гітарі мелодійно 
зіграв Данило Кривякін.  Концерт прой-
шов на одному диханні, залишивши по 
собі гарні враження.

Ось так калейдоскоп заходів 
до новорічних та різдвяних свят в 
Новоайдарській дитячій школі мистецтв 
продовжив чарівний вечір музики, в 
якому взяли участь юні талановиті му-
зиканти та їхні викладачі.

Концертна програма складалася 
з багатьох дуже цікавих, емоційних 
виступів. 

Тож, як бачите, на концерті були висту-
пи на будь-який смак. Музиканти заслу-
жили шквал аплодисментів та вдячність 
глядачів. Впевнені, всі з нетерпінням че-
катимуть на наступні музичні зустрічі. 
Такі ж яскраві та незабутні!

Треба не обійти увагою всіх, хто до-
клав зусиль до проведення цих свят-
кових концертних заходів: директор 
Катерина Тихонова, викладачі Вален-
тина Зверхановська, Наталія Курчиць-
ка, Тетяна Жданова, Віктор Мосьпан, 
Володимир Бойков, Олександр Зайцев, 
Аліна Полтавська, Евеліна Лукашова, 
Олена Махортова, Світлана Кулак. На 
них рівняються учні, завдяки їм розви-
вають свої таланти та вражають своїми  
успіхами.

А ще неповторного новорічного на-
строю додала красива виставка робіт 
учнів класу образотворчого мистецт-
ва, яку діти підготували під чуйним 
керівництвом свого  викладача Світлани 
Кулак. Свої новорічні картини, які вража-
ли казковістю та неповторним настроєм, 
для виставки підготували Яна Циба, 
Таїсія Пашковецька, Діана Мєльнікова, 
Ангеліна Нікіфорова, Дар’я Сінченко, 
Анастасія Міхайлусова, Анастасія Ку-
ряча, Неля Дубова, Вікторія Олійник, 
Кіра Гречишкіна, Владислав Терещен-
ко, Лоліта Ткаченко, Віолета Роменсь-
ка, Вікторія Зозуля, Аліна Шевченко, 
Софія Шрамко, Вікторія Адоніна, Єгор 
Руденко, Максим Євдокимов, Дар’я Ше-
ховцова, Софія Скубак. Юлія Єременко, 
Орина Левченко, Софія Мірошниченко, 
Дарина Рикова, Кіра Бей, Ксенія Байо-
ва. На малюнках юних художників та 
художниць — неймовірні новорічні 
пейзажі, символ року, що наступив, – ти-
греня, прикраси ялинкові, казкові герої, 
чарівні олені — все, що створює цей 
довгоочікуваний новорічний настрій. 
Молодці, діти! Гарні роботи!

Виступ кожного учасника кон-
церту, виставки був сповнений такої 
нестримної енергії, такого натхнення, що 
все це викликало щире захоплення тала-
новитою молоддю та  викладачами, які 
доклали неабияких зусиль, поділилися 
знаннями, підготували дітей, прищепи-
ли їм любові до музики, співу, танців.  
До речі, всі дітлахи, які взяли участь 
в концертах, отримали чудові солодкі 
подарунки.  А відчуття того, що все 
це відбувається напередодні чарівних 
новорічно-різдвяних свят, додавало осо-
бливого шарму та мрійливості всім цим 
заходам. Впевнена, що в Новому році 
концерти  та виставки Дитячої школи 
мистецтв будуть такими ж яскрави-
ми, різноплановими та чудовими! Ми з 
радістю їх відвідаємо, познайомимось з 
новими талантами та розповімо про них 
нашим дорогим читачам «ВН»! 

М. ТИХОНОВА.

Доброю та незмінною залишається традиція, започаткована Дитя-
чою школою мистецтв, - влаштовувати новорічно-різдвяні вечори співу та 
інструментальної музики. Приємно, що й цей рік не став винятком. Тож, 
святково прикрашена концертна зала ДШМ зібрала батьків, бабусь та дідусів 
юних вокалістів та музикантів.

Зберегти неповторну святкову атмосфе-
ру родинного затишку та любові допомо-
жуть сімейні новорічні традиції і традиції  
рідного населеного пункту, великої дружної 
громади,  якщо докласти максимальних 
зусиль, щоб принести у кожен колектив 
відчуття справжнього Новорічного свята. 

Саме з такими намірами — дарувати 
казку та дива, чудовий настрій та заряд 
бадьорості — вирішили підготувати святкові 
заходи учасники художньої самодіяльності 
Бахмутівського СБК на чолі з енергійною 
директоркою Світланою Антончук.

Слід  зауважити, що до культурного 
життя рідного села активно долучається 
творча молодь та дітлахи. Вони залюб-
ки беруть участь у обговоренні майбутніх 
номерів, діляться ідеями, беруть участь у 
репетиціях, аби кінцевий результат був про-
сто неймовірним.

Активними учасниками і циклу 
новорічно-різдвяних свят, і багатьох заходів 
при СБК є Елона Стародубцева, танцюваль-
ний колектив «Перлини», Софія Печегіна, 
Марія Печегіна, Максим Бакулін, Олексій 
Український, Карина Українська, Вікторія 
Ємельянова.

Саме Новорічна дискотека-шоу відбулась 
в БК 30 грудня й зібрала багато охочих отри-
мати справжній казковий передноворічний 
настрій. Зі своїми ролями найулюбленіших 
новорічних героїв — Діда Мороза та 

Снігуроньки — чу-
дово впорались ар-
тистичний Микола 
Дубовий та чарівна 
Анжела Велико-
хацька. Вони були 
н е п е р е ве р ш е н і . 
А багато танців, 
веселих пісень та 
конкурсів нікому 
не давали су-
мувати. Шквал 
аплодисментів от-
римали на свою 
адресу талановиті 
співочі красуні 
Вікторія Ткачен-
ко та Катери-
на Кулінченко. 
Пісні у їхньому 
виконанні додали 

новорічного настрою та замилували своєю 
чарівністю. 

100% на місці не стояв ніхто, всім було 
весело: хтось танцював, хтось змагався, 
хтось співав улюблені пісні. А головне -  всі 
дружно веселилися та спілкувалися, доводя-
чи: всі мешканці  села та його гості — одна 
велика, дружна та згуртована родина!

Також на  ліричній співочій ноті пройш-
ли Різдвяні зустрічі, які зігріли душевним 
теплом та подарували спокій.

Всі, хто мав змогу завітати на ці святкові 
заходи,  були приємно вражені, отримали 
море позитивних емоцій, мали змогу сфо-
тографуватися з персонажами дійства та 
повернутися хоч на мить в дитинство, адже  
новорічна казка, новорічне дійство – це со-
лодкий спогад дитинства, очікування дива, 
віри в краще майбутнє і просто хороший 
новорічний настрій.

І добре, що після довготривалої перер-
ви, повязаної з пандемією коронавірусу, 
артисти мали змогу виступити перед гля-
дачами «вживу», передати їм свій творчий 
запал, свою енергію, свій талант. І глядачі 
це цінують, віддячують підтримкою, щирим 
захватом та словами подяки.

Так тримати! Нехай 2022 рік, що вже на-
став, стане ще більш плідним та багатим на 
ідеї для вас! Міцного здоров'я, натхнення та 
реалізації всіх добрих задумів!

М. ТИХОНОВА.

 
Пам'ятаєте, як у дитинстві вже з перших днів грудня ми починали очікувати на 

найчарівніше новорічне свято та вірити, що в наступному році всі мрії здійсняться? 
З якою радістю шукали під ялинкою подарунки від Діда Мороза? Тоді для нас усе на-
вколо перетворювалося на сяюче казкове дійство,а мить очікування свята, що при-
носило цю казку і віру в  дива, здавалася цілою вічністю. Той новорічний казковий 
світ був з любов’ю створений нашими батьками, і тепер ми, дорослі, віримо в дива 
та даруємо таку ж казку  дітям. Адже очікування новорічного дива, пережите 
дитиною,залишається з нею приємними спогадами на все життя. 
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Розпочались  святкові заходи 
з концертів та ігрових програм 
для дітлахів на День Святого Ми-
колая, а потім напередодні Но-
вого року в сільській бібліотеці 
бібліотекар Наталія Андріївна 
Гречишкіна влаштувала чудовий 
розважальний захід для своїх ма-
леньких відвідувачів.

Ну а потім всі з величезним 
нетерпінням чекали на основне 
святкове дійство. Ще б пак, Гре-
чишкинський сільський Будинок 
культури гостинно запрошував 
місцевих мешканців та гостей 
села завітати на веселу, запаль-
ну та розважальну програму під 
назвою “Новорічний шабаш", де 
на всіх чекали святковий концерт, 
цікавенні конкурси, розіграш но-
ворічної лотереї, святкова диско-
тека. Все, що потрібно було взяти 
із собою  - гарний настрій. Адже 
не дарма говорять: як Новий рік 
зустрінеш, так його і проведеш. 

В зазначений час, 31 грудня, 
о 17.00 в парку зібралось багато 
бажаючих класно та енергійно зу-
стріти новий, 2022 рік.

Але для того, щоб о 17.00 за-
просити односельців до чарівної 
новорічної казки, директоркою 
СБК Катериною Ногачевською та 
її дружною командою було докла-
дено чимало зусиль. 

Впродовж кількох тижнів 
власноруч готувалися костюми, 
підбиралися реквізит, аксесуари, 
обладнання для конкурсів, наме-
ти, щоб апаратура була в безпеці. 
Щоденно після роботи учасники 
дійства збиралися на репетиції, 
які тривали по кілька годин.  Два 
дні витратили тільки на те, щоб 
влаштувати імпровізовану сцену 
у парку, все довкола було розчи-
шено, наряджено ядинку та все-
все довкола. Все це для того, аби 
дійсно порадувати і дорослих, і 
дітей.

«Я була вражена тим, як мої од-
носельці скучили за справжніми, 
реальними святами. Впродовж 
грудня багато людей підходили 
до мене та з надією цікавилися, 
чи буде святкування Нового року 
в Будинку культури, пропонува-
ли не тільки свою допомогу, а й 
виявляли щире бажання самим 
взяти участь у заході. Це просто 
чудово,і спільними зусиллями ми 
змогли влаштувати таке свято, яке 
сподобалось всім, на якому було 
весело абсолютно кожному», 
- розповідає Катерина Ногачев-
ська.

Аж ось святковий час настав! 
Багато-багато людей зібрались 
у святково вбраному парку та з 
нетерпінням чекали на диво, на 
справжнє новорічне диво! І воно 
не змусило на себе чекати! Чоти-
ри чарівні відьмочки: Баба Яга, 
Чортиха та Кікімори, з ролями 
яких вправно та дуже талановито 
впорались вчителька англійської 

мови місцевої школи Софія Боро-
діна, молода матуся та її родичка 
Ольга Макарова та Тетяна Мака-
рова, бібліотекар сільської біблі-
отеки Наталія Гречишкіна, були 
просто неймовірні. Вони жарту-
вали, співали, танцювали, співали 
частівки. Їхня харизма, енергій-
ність  нікого не залишали байду-

жими, тож разом з привабливими 
відьмочками всі залюбки виходи-
ли на імпровізовану сцену. 

Чудовий тандем цим дівчатам 
склав Ліший у виконанні почи-
наючого, але дуже талановитого 
самодіяльного артиста Антона 
Соротоки. І куди ж без улюбле-
них Діда Мороза та Снігуронь-
ки!? З ролями дорогих серцю 
казкових персонажей неймовірно 
впорались Михайло Гречишкін та 
Катерина Ногачевська. До речі, 
нагадаємо: всі костюми, грим, 
ігрові атрибути створені самими 
артистами, як говориться, із того, 
що було, що знайшли.

Захопливо та азартно пройшла 
безпрограшна лотерея, в якій гре-
чишкінці вигравали різноманітні 
смаколики до святкового столу. А 
далі всі вдосталь натанцювались 
на святковій дискотеці.

«Ось і настав 2022 рік! Про-
воджаючи старий рік, хочеться 
побажати, аби всі образи, нега-
разди, приводи для суму прохо-

дили повз, а все хороше приходи-
ло та помножувалось у Новому 
році!

Гречишкинський сільський 
Будинок культури висловлює 
щиру подяку тим, хто допома-
гав в організації та проведенні 
святкування. Величезна подяка 
підприємствам «Восток Агро» та 
«Колосок». Завдяки вашій допо-
мозі у нас тепер освітлений парк 
під час вечірніх концертів та, 
сподіваюсь, майбутніх дискотек.  
Дякуємо за призи та подарунки 
для конкурсів. 

Нові обличчя, які вправно впо-
рались зі своїми ролями — ви — 
молодці, ви зробили свій внесок 
в розвиток культурного життя 
нашого села!

Дякуємо за новорічну лотерею  
Макогон Зінаїді Павлівні! Це 
теж чудовий внесок в створення 
святкової атмосфери. Щиро ви-
словлюємо подяку старості села 
Андрію Євгеновичу Борису за 
допомогу в організації концерту! 

Нехай в новому році здійсню-
ються всі заповітні мрії, аби час, 
коли ми живемо, хоч на трохи, 
хоч на мить не тільки здавався, 
а ще й був для всіх нас справж-
ньою доброю та чарівною каз-
кою», - ці слова щиро адресувала 
своїм односельцям Катерина Но-
гачевська. 

І ми радіємо, що люди отрима-
ли свято, за яким так сумували, 
враження, які наповнили серця 
радістю, чудовий настрій, якого 
вистачить на весь рік, а також 
віру в казку. Виявляється, потра-
пити в казку — не так вже й важ-
ко. Головне — в це вірити!

Тож нехай рік, що прийшов, не 
розчарує нас і принесе багато до-
бра та чарівної казковості в наші 
життя!

М. ТИХОНОВА.

В чудовому піднесеному настрої зустрічали новорічні свята в мальовничому, багатому на 
таланти селі Гречишкине. Влаштовували святкові гуляння для односельців талановиті, мо-
лоді та завзяті артисти на чолі з креативною директоркою Гречишкинського сільського Бу-
динку культури-філії Катериною Ногачевською.

Зовсім іншим святковим жит-
тям починають жити місцеві 
будинки культури, адже їх пра-
цівники прагнуть максимально 
організувати дозвілля як жителів 
сіл, так і його гостей. До того ж, 
у багатьох селах є свої традиції 
святкування Нового року.

Багаті традиціями та талано-
витими мешканцями чудові села 
Айдар-Миколаївка та Маловен-
делівка. Тут завжди влаштовують 
чудові святкові заходи, на які зби-
рається безліч гостей. Тож і цикл 
новорічно-різдвяних свят учасни-
ки художньої самодіяльності не 
залишили без уваги.

Як розповідає творча та ак-
тивна директорка Айдар-Ми-
колаївського клубу Тетяна Ря-
боконь, святкові заходи в селі 
розпочались із святкування  Дня 
Святого Миколая. Захід вийшов 
по-справжньому чарівним та по-
дарував безліч позитивних емо-
цій.

Далі учасники художньої са-
модіяльності клубу взяли активну 
участь у привітаннях малечі, які 
організував керівник СФГ «Ай-
дар-Овощ» Олексій Леонідович 
Павлов. Малеча щиро раділа со-
лодким  подарункам, привітанням 
казкових героїв та ділилася свої-
ми талантами – піснями, віршика-
ми, танцями.

До речі, Олексій Леонідович 
вже протягом багатьох років є по-
стійним спонсором Айдар-Мико-
лаївського клубу, завжди підтри-
мує та допомагає самодіяльним 
артистам в усіх починаннях. Цей 
рік не став виключенням, і ма-
ленькі артисти напередодні Но-
вого року отримали чудовий по-
дарунок – О.Л. Павлов влаштував 
для них святковий солодкий стіл.     
Погодьтесь, свята не були б свята-
ми, якби не подарунки, на які всі 
так чекають, а особливо діти.

Загалом 2021 рік став дуже 
плідним в роботі Айдар-Микола-
ївського клубу. Створено новий 

дитячий колектив «Перлинки», 
дівчатка та хлопчики з якого вда-
ло дебютували на сільській сцені 
та почали своє творче зростання 
під керівництвом досвідчених до-
рослих  колег.

Учасники творчого гуртка 
«Країна дитячих мрій» створили 
багато чудових поробок, взяли 
участь не тільки в районних, а 
й в обласних виставках. Також 
учасники художньої самодіяль-
ності Айдар-Миколаївського клу-
бу взяли найактивнішу участь в 
обласному фестивалі "Стежками 
Лемківщини", що відбувся в Но-
воайдарі. Успішним та дуже вда-
лим був виступ артистів театраль-
ного гуртка «Фараони» на сцені 
обласного фестивалю «Луганщи-
на - світанок України». Жартівли-
ва сценка «Кумасі» непереверше-
ного дуету у складі Алли Ісакіної 
та Тетяни Болдинової отримала 
заслужені аплодисменти та висо-
кі нагороди.

А ще в 2021 році айдар-ми-
колаївці започаткували добру 
традицію - сімейний кінозал ви-

хідного дня: вихідними малеча 
разом з батьками можуть завіта-
ти до клубу на спільний перегляд 
мультфільмів.

Тож дійсно був гарний рік: 
кількість учасників самодіяль-
ності зростає, ідей - безліч, і всі 
вони обов’язково будуть втіле-
ні в новому, 2022 році! Цього 
ми щиро бажаємо талановитим           
айдар-миколаївцям.

В свою чергу Айдар-Миколаїв-
ський клуб-філія та бібліотека-фі-
лія вітають колектив художньої 
самодіяльності та всіх причетних 
З Новим роком. Висловлюють 
щиру подяку О.Л. Павлову за все-
бічну підтримку. "Минулий рік 
був не легким у зв'язку з панде-                                                              
мією, але ми подолали всі труд-
нощі і працювали єдиною коман-
дою. Дякуємо за витрачений час, 
за підтримку у втіленні ідей, за 
взаєморозуміння. Бажаємо здо-
ров'я, посмішок, наснаги, удачі та 
творчого натхнення", - говорять 
вони.

Отож, гарно відпочили всі, хто 
хотів отримати заряд новоріч-
ної енергії! Новорічні свята – це 
завжди новий, незвіданий крок у 
майбутнє, нові надії і сподівання. 
Хай принесе цей рік щастя, зла-
году, мир. З Новим роком! Нехай 
здійснюються всі мрії!

М. ТИХОНОВА.

Прийнято вважати, що Новий Рік – це свято, якому най-
більше радіють діти, але, як показує практика, це далеко не 
так, адже для дорослих це час відпочити від буденних робо-
чих справ, можливість зустрітися з друзями  та поринути 
у світ дитинства, проводячи час із дітьми. А ще всі вважа-
ють, що Новий рік – сімейне свято, і його потрібно обов’яз-
ково зустріти у колі найрідніших, тому в у цей день до сіл 
тягнуться десятки машин – всі їдуть зустрічати свято до 
батьків у село, у місця, де пройшли дитинство і юність, де 
кожна вулиця – це якийсь щемливий спогад. У такі моменти 
село оживає і як любляча мати зустрічає своїх дітей.



      
6 «ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  2       14   СІчНя         2022 р.

Традиції на Водохреща
Приготування до Водохреща 

починається з вечора напере-
додні, на який припадала друга 
свята вечеря – так звана голод-
на кутя. На відміну від 6 січня 
не обов’язково було готувати усі 
12 пісних страв. На вечерю по-
дають смажену рибу, вареники з 
капустою, гречані млинці на олії, 
кутю та узвар.      А ось 19 січня 
вже влаштовується пишний стіл з 
різними смаколиками.

Українці вірили, що опівночі 
перед Водохрещем вода в ріках 
хвилюється. Дехто посеред ночі 
йшов подивитись на це явище. А 
ще краще було набрати цієї води 
й заховати за образами на випадок 
поранення або тяжкої хвороби.

У православній традиції вва-
жається, що вода набуває цілю-
щих властивостей. Її освячують у 
храмах і на водоймах, де роблять 
ополонки для купання. Такі опо-
лонки називають йордані – за наз-
вою річки, де прийняв хрещення 
Христос.

Свячену воду давали випити 
кожному члену родини натщесер-
це.

Дівчата наливали воду у мис-
ку, кидали туди намисто або кетяг 
калини і вмивались – щоб бути 
вродливими. Воду давали й худо-
бі, щоб хвороб не боялась.

Цією водою також освячували 
хату. Брали кілька стебел з діду-
ха та окроплювали всі кімнати, 
щоб нещастя оминади. Тим ча-
сом один із членів родини малю-
вав крейдою хрести на дверях та 
вікнах.

Існували й забобони. Кажуть, 
що в момент, коли священик за-
нурює хрест у воду, всі чорти ви-
стрибують з річки і залишаються 
на землі до того часу, аж поки 
хтось не прийде на річку прати 
білизну. Тож жінки намагались не 
робити цього хоча б тиждень, щоб 
чорти добряче померзли.
Заборони на Водохреща

У ці два дні важливо притри-
муватись певних правил:

можна пірнати в ополонку, 
якщо дозволяє здоров’я;

не можна сваритися, лаятися, 
йти з дому в гніві;

також заборонено скаржитися, 
пліткувати та обмовляти;

категорично заборонено при-
бирати, прати, в’язати і шити; 
будь-яку роботу в ці дні краще 

припинити;
після Хрещення не можна во-

рожити, бо переворожиш долю в 
гіршу сторону.

Купання в ополонці на Водо-
хреща здійснюють після вечірньої 
служби 18 січня і в ніч з 18 на 19 
січня. Крім того, скупатися у кри-
жаній воді також можна вдень 19 
січня.

Саме тому ввечері 18 січня і 
вранці 19 січня важливо відвіда-
ти службу в храмі, сповідатися, 
причаститися і взяти святої води. 
Вважається, що вода, яку набира-
ють на Водохреща, є панацеєю від 
різних недуг. Зберігати її можна 
протягом року і навіть більше.

Ополонки, в яких купаються на 
Водохреща, освячують. Традицій-
но у воду занурюються з головою 
3 рази, при цьому промовляють: В 
ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. 
Крім того, прийнято купатися у 
сорочках, а не купальниках, аби 
не оголятися напоказ.

Водохреще: 
чого не можна робити
Заборонено позичати гроші, 

інакше до наступного року в ро-
дині не буде достатку.

19 січня не можна займати-
ся важкою роботою, прибирати і 
прати, щоб не опоганити воду.

Також у свято не варто за-
йматися рукоділлям (вишивати, 
шити, плести).

Не можна вживати спиртні на-
пої.

Дехто цікавиться, чи можна 
стригтися на Водохреще? Як і 
в інше церковне свято, робити 
цього небажано, щоб не зістриг-
ти свою долю. Те ж стосується й 
інших маніпуляцій з ножицями, 
наприклад, манікюру.

Не можна пірнати в ополонку 
на Водохреще до сповіді і причас-
тя.

Не можна плакати і сваритися. 
Той, хто проливає сльози на Водо-
хреще, буде нещасним весь рік.

На Водохреще категорично не 
можна ворожити. До того ж, цер-
ква взагалі рекомендує не захо-
плюватися ворожінням, адже це 
великий гріх.
Прикмети на Водохреще

Відлига на Водохреще обі-
цяє неприємності і складний рік. 
Саме тому наші предки раділи 
"хрещенським морозам".

Наші предки вірили, що якщо в 
ніч з 18 на 19 січня піде сніг, зна-
чить, буде хороший урожай.

Чим похмурішим буде день, 
тим тепліше і ясніше гряде літо.

Якщо на Хрещення вдарять 
сильні морози, рік буде посушли-
вим.

Заметіль віщує затяжну зиму 
та пізній початок літа.

Готуємось до Водохреща
Здавна вважається, що купання 

на Водохреща сприяє зціленню від 
різних недуг. Але робити це треба 
з розумом і об’єктивною оцінкою 
свого фізичного стану, попереджа-
ють медики Новоайдарщини.

Плюси моржування
Холодна вода стимулює робо-

ту кровоносної системи, отже, 
покращує імунітет. Проте слід 
пам'ятати: різкий температур-
ний перепад може призводити 
до спазмів судин, що загрожує 
інсультом, якщо в людини є про-
блеми із серцем та судинами. Тож 
до моржування, як і до будь-якого 
іншого виду загартовування, слід 
наближуватися свідомо. Іншими 
словами, пірнати відразу – катего-
рично не можна! Краще починати 
із поступового зниження темпера-
тури води.

Люди, які займаються мор-
жуванням тривалий час, не хво-
ріють вірусними і простудними 
захворюваннями. Дійсно, якщо 
тривалий час тренувати організм, 
адекватно реагувати на екстре-
мальні умови (у даному випадку 
– на холод), то застудні захворю-
вання, що виникають через пе-
реохолодження, не страшні. За 
статистикою, «моржі» хворіють у 
п'ять разів рідше, ніж люди, які не 
загартовуються.

Холодна вода сприяє нормалі-
зації роботи всіх систем організ-
му, в тому числі позитивно впли-

ває і на метаболізм. Моржування 
допомагає нормалізувати вагу: у 
кого є зайві кілограми, худнуть; 
а ті, хто страждає недоліком маси 
тіла – набирають її.

Вплив холодної води омолод-
жує не лише шкіру, але й увесь 
організм. Оскільки температурні 
перепади тренують судини, то 
відбувається поліпшення крово-
обігу, що і сприяє ефекту омоло-
дження.

Моржі зі стажем дійсно вигля-
дають молодо, у них підтягнуте 
тіло і гладка шкіра.

Мінуси моржування
Головний мінус полягає в тому, 

що різке переохолодження ор-
ганізму може спричинити заго-
стрення хронічних захворювань, 
особливо хвороб сечостатевої 
системи. Звичайно, якщо почи-
нати загартовуватися поступо-
во, тобто підходити до процесу з                                                              
усією відповідальністю і не по-
спішаючи, то таких проблем мож-
на уникнути. Крім цього, перед 
початком процедур, необхідно 
обов'язково проконсультуватися 
з лікарем, оскільки такий вид за-
гартовування підходить далеко не 
всім.

Моржування негативно позна-
чається на здоров'ї, якщо у люди-
ни вже є запальні захворювання. 
Особливо не можна «лікуватися» 
моржуванням, при наявності го-
стрих запальних процесів в ор-
ганізмі. Наслідки такої «терапії» 
можуть бути плачевними.

Купання в крижаній воді – це 
серйозний стрес для організму. 
Дійсно різкий температурний пе-
репад – це важке випробування 
для будь-якого організму. Особли-
во небезпечне моржування для 
людей, у яких слабке здоров'я.
ВАЖЛИВО!
Перебувати у крижаній воді 

можна не більше декількох се-
кунд.

У воді треба енергійно та без-
перервно рухатись.

Вийшовши із води, необхідно 
швидко розтертися рушником і 
вдягнутися.

У цей величний день щиро 
бажаємо, щоб ми очистили свої 
серця від усього недоброго і на-
повнили їх любов’ю, миром та 
великим бажанням бути гідни-
ми людьми. 

19 січня – Водохреще у православних християн. Це свято пов'язане з водохрещам Ісуса в 
річці Йордан. Вважається, що 19 січня душа вірянина може очиститися від гріхів, а тіло – 
від хвороб.

За традицією, напередодні свята і безпосередньо 19 січня люди святять воду. У річках, озе-
рах та інших водоймах прорубують ополонку (йордань) у вигляді хреста або кола, непода-
лік від якої встановлюють аналой і дерев'яний хрест з крижаним голубком, який символізує 
Святий Дух. Набрану у Водохреще воду з освячених джерел зберігають до наступного свята 
Богоявлення, 19 січня. Її п'ють натщесерце, а також кроплять себе і своє житло. А ще на 
Водохреще готують кутю – зі злаків або рису, з горішками і сухофруктами. Дехто додає за 
смаком мед і мак.

Увесь цей день віряни нічо-
го не їдять — постять. Сідають 
вечеряти, коли вже засяє вечірня 
зоря. Всі страви мають бути піс-
ними, а саму вечерю починають 
з освяченої води. Після того вже 
їдять кутю (голодну, тобто без 
молока чи вершків, мають бути 
лише обов'язкові складники — 
зерно, мед, горіхи, мак, родзинки) 
і запивають узваром. Страв у цей 
вечір готують менше, ніж 12. Їх 
має бути непарна кількість. Піс-
ля вечері всі кладуть свої ложки 
в одну миску, а зверху — хлібину, 
щоб хліб родився. По вечері діти 
проганяють кутю: вибігають з 
хати й палицями б'ють знадвору в 
причільний кут. Родина виносила 
з дому "дідуха" й вщент спалюва-
ла його десь у саду чи на городі, 
адже попіл вважали корисним для 
майбутнього урожаю. Ця тради-
ція — своєрідний ритуал прощан-
ня з зимою та закликання весни, 
адже проминула вже добра поло-
вина холодної пори. 

В переддень Водохреща у цер-

кві заведено святити воду. При 
цьому посудину з водою прикра-
шають квітами, які мають захи-
стити від негараздів. Коли воду 
приносять у дім — господар освя-
чує кожного присутнього в оселі, 
за тим саму оселю, а потім — і 
худобу в хліву, щоб та теж була 
здоровою. Вода, освячена у вечір 
Богоявлення, або ж як її інколи 
називають в народі "вечірня вода" 

— вважається більш цілющою, 
ніж власне вода з Водохреща. 
Вона, мовляв, здатна побороти 
всяке лихо та очистити від біди 
чи дії лихого ока.

На другий день зранку ходять 
до церкви святити воду. Цією свя-
ченою водою починається трапе-
за, нею ж кожний господар кро-
пить усіх членів сім'ї, хату, інші 
будівлі, криниці.

Напередодні Водохреща святкується Голодна кутя, або дру-
гий Святий Вечір.

Рецепт голодної куті на Другий Святвечір
Інгредієнти:
• склянка пшениці;
• 2-3 склянки води;
• 1 ст. л. рослинної олії;
• дрібка солі;
• 100-150 г маку (за бажанням);
• 100 г родзинок (за бажанням);
• 100 г волоських горіхів (за бажанням);
• 2-3 ст. л. меду.
Приготування:
Переберіть і промийте пшеницю. Перш ніж варити, замочіть 

крупу на кілька годин або краще на ніч. Потім зваріть пшеницю 
в каструлі, додавши у воду щіпку солі і ложку олії. Поки вариться 
пшениця, залийте мак окропом і залиште на годину. Родзинки за-
мочіть на 20 хвилин. Коли мак набрякне, відкиньте його на сито, 
щоб стекла вся зайва рідина. Потім перетріть мак у блендері, 
кавомолці або м'ясорубці до появи білого "молочка". До крупи до-
дайте перетертий мак, подрібнені й обсмажені горіхи, родзинки і 
мед. Перемішайте і подавайте на святковий стіл. Якщо ви готує-
те традиційну голодну кутю, то додайте до пшениці лише мед та 
добре вимішайте перед подачею.
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Купянский мясокомбинат 
купит КРС, КОНЕЙ, 
КОЗ, БАРАНОВ, дорез.

095-51-23-839

Ремонт, перетяжка 
 МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Изготовление МАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

Втрачений атестат про повну загальну середню освіту серія                      
АН № 28311770, виданий Штормівською ЗОШ 20.02.2006 року на ім’я 
СУДНИЩИКОВОЇ Анжеліки Дмитрівни, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я  КУЧЕРЕНКО        
В’ячеслава Володимировича, 25.09.1978 р.н., вважати недійсним.

считать недействительным

КРС. 099-005-75-77.

куплю

услуги

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

Полное избавление от геморроя за короткий срок для военно-
служащих и гражданских, заболевания бронхов, гнойные опухоли, 
набряки, 0-50-539-59-33.

разное

ДСНС України інформує

Профспілка медпрацівників та колектив КНП «Новоайдарсь-
ка багатопрофільна лікарня» висловлюють щирі співчуття 
Гетьманцевій Наталії у зв’язку зі смертю її матері

ЧЕРНЯВСЬКОЇ Людмили Миколаївни.

Колектив редакції газети «Вісник Новоайдарщини» висловлює 
щирі співчуття Краснощоковій Ірині Вікторівни з приводу тяжкої 
втрати – смерті матері. 

Розділяємо з Вами Ваш сум та біль. Нехай земля їй буде пухом, 
а душі – вічний спокій.

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».

Організатора конкурсу:
Щастинська міська військово-ци-

вільна адміністрація Щастинського 
району Луганської області 91480, Лу-
ганська область, Щастинський район, 
м. Щастя, пл. Міра, 9.

Підстава для проведення кон-
курсу:

Розпорядження керівника Ща-
стинської міської військово-цивільної 
адміністрації Щастинського району 
Луганської області від 10.01.2022            
№ 11 «Про проведення конкурсу з 
визначення виконавця послуг з виве-
зення побутових відходів на території 
Щастинської міської територіальної 
громади».

Місце і час проведення конкур-
су, прізвище та посада, номер теле-
фону особи, в якої можна ознайо-
митися з умовами надання послуг з 
вивезення побутових відходів:

Місце: 91480, Луганська область, 
Щастинський район, м. Щастя,             
пл. Міра, 9.

Дата: 14.02.2022.
Час: 11 год. 00 хв.
Секретар конкурсної комісії – го-

ловний спеціаліст з благоустрою 
міста та екології відділу ЖКГ бла-
гоустрою та екології Щастинської 
міської військово-цивільної    адмі-
ністрації Щастинського району Лу-
ганській області Артем КАСІМОВ 
тел. (0642) 96-07-44.

Кваліфікаційні вимоги до учас-
ників конкурсу:

- наявність матеріально-технічної 
бази;

- вартість надання послуг;
- досвід роботи з надання послуг з 

вивезення побутових відходів;
- наявність та достатня кількість 

працівників відповідної кваліфікації.
Обсяг послуг з вивезення побуто-

вих відходів та вимоги щодо якості 
надання послуг згідно з критеріями, 
що визначаються відповідно до ч. 3 
ст. 25 Закону України «Про житло-
во-комунальні послуги»:

Обсяг послуг:  
350 тонн на рік- м. Щастя
750 тонн на рік- смт. Петропавлівка
Характеристика території, де 

повинні надаватися послуги з виве-
зення побутових відходів: 

Послуги з вивезення побутових 
відходів повинні надаватися на те-
риторії м. Щастя, яка складає площу 
409.2км2. У зазначених межах розмі-

щені наступні об’єкти утворення від-
ходів: багатоквартирні та одноквар-
тирні будинки, підприємства, устано-
ви та організації усіх форм власності, 
тощо. Середня відстань від м. Щастя 
до полігону ТПВ складає 2 км.

Послуги з вивезення побутових 
відходів повинні надаватися на тери-
торії смт. Петропавлівка, яка складає 
площу 9027,86 км2. У зазначених 
межах розміщені наступні об’єкти 
утворення відходів: багатоквартирні 
та одноквартирні будинки, підпри-
ємства, установи та організації усіх 
форм власності тощо. Середня від-
стань від смт. Петропавлівка до полі-
гону ТПВ складає 18 км.

Характеристика об’єктів утво-
рення побутових відходів за джере-
лами їх утворення:

м. Щастя: Багатоквартирні 
житлові будинки: загальна кількість 
будинків у м. Щастя – 154 од., за-
безпечені централізованим опален-
ням, холодним  водопостачанням і 
водовідведенням. Балансоутримувач 
багатоквартирних будинків на те-
риторії м. Щастя: КП «Жилбудсер-
віс», Об’єднання співвласників бага-
токвартирних будинків, інші. Кіль-
кість мешканців багатоквартирних 
житлових будинків ≈ 9138 чол.

Одноквартирні житлові будинки: 
загальна кількість будинків у м. Ща-
стя – 556 од., 136 мають централізо-
ване водопостачання, 20 - централізо-
ване водопостачання  та каналізацію, 
13 – оснащені каналізацією. Кількість 
мешканців одноквартирних житлових 
будинків ≈ 1034 чол. 

Підприємства, установи та органі-
зації всіх форм власності у м. Щастя 
облаштовані каналізацією, централь-
ним опаленням, водопостачанням, 
газопостачанням, кожен заклад має 
контейнери.

Кількість контейнерних майдан-
чиків на території м. Щастя – 61 од., 
з них:

- для обслуговування населення – 
36 од.;

- для обслуговування підприємств, 
установ, організацій та ФОП – 25 од.

Об’єм одного контейнера складає 
1,1 м 3.

смт. Петропавлівка: Багатоквар-
тирні житлові будинки: загальна кіль-
кість будинків у смт. Петропавлівка 
– 33 од., з них забезпечені централі-
зованим холодним водопостачанням 

і водовідведенням – 20 од., водопо-
стачанням – 2 од. Балансоутримува-
чем багатоквартирних будинків на 
території смт. Петропавлівка є КП 
«СВІТАНОК», ОСББ, інші. Кількість 
мешканців багатоквартирних житло-
вих будинків = 1,15 тис. чол.

Одноквартирні житлові будинки: 
загальна кількість будинків у смт. 
Петропавлівка – 2260 од., з них за-
безпечені централізованим холодним 
водопостачанням і водовідведенням 
– 9 од., водопостачанням – 49 од., во-
довідведенням – 1 од. Кількість меш-
канців одноквартирних житлових бу-
динків = 3,7 тис. чол.

Підприємства, установи та ор-
ганізації всіх форм власності у смт. 
Петропавлівка частково облаштовані 
централізованим холодним водопо-
стачанням, водовідведенням, газопо-
стачанням, мають контейнери.

Кількість контейнерних майдан-
чиків на території смт. Петропавлівка 
для обслуговування населення – 34 
од.,  для обслуговування підприємств, 
установ, організацій та ФОП – 20 од. 

Усі контейнерні майданчики на 
території смт. Петропавлівка облаш-
товані для роздільного збирання по-
бутових відходів.

Обсяг одного контейнера складає 
1,0 м3 та 1,1 м3.

Способи, місце та кінцевий 
строк подання конкурсних пропо-
зицій:

Способи подання конкурсних про-
позицій - особисто або поштою.

Місце подання конкурсних доку-
ментацій - Луганська область, Щас-
тинський район, м. Щастя, пл. Міра 9. 

Кінцевий строк подання конкур-
сної пропозиції: -  до 09 год. 00 хв. 
14.02 .2022.

Пропозиції, надані до конкурсної 
комісії після зазначеного терміну, 
конкурсною комісією не розгляда-
ються.

Конкурсна пропозиція реєструєть-
ся конкурсною комісією у журналі 
обліку.

Конкурсна комісія підтверджує 
надходження конкурсної пропози-
ції шляхом повідомлення учасника 
конкурсу про дату і час отримання 
конкурсної пропозиції та порядковий 
номер реєстрації пропозиції.

Кирил БОЯРЕНКО,  
начальник відділу житлово-
комунального господарства, 

благоустрою та екології.

Оголошення про проведення конкурсу з   вивезення побутових відходів на території 
Щастинської міської територіальної громади

Як не стати 
жертвою шахраїв!
Дільничними офіцерами поліції Щастин-

ського РВП ГУНП постійно проводиться 
робота з профілактики шахрайств, що ско-
юються відносно громадян, а саме у місцях 
масового скупчення громадян (установи, 
підприємства та організації) розміщені інформаційні банери, під 
час проведення подвірних та поквартальних обходів громадянам 
надаються інформаційні матеріали роз’яснювального характеру. 

Поліція вкотре попереджає населення: аби не втратити гроші, пам’я-
тайте кілька головних правил. Не залишайте свою банківську картку 
без нагляду, не передавайте її нікому, не розголошуйте своїх особистих 
даних, якщо до вас зателефонували, представившись працівником бан-
ку, не поспішайте відповідати на запитання, краще самі зателефонуйте 
в банк і перевірте правдивість інформації.

Якщо ви не бажаєте втрачати гроші, відмовтеся від покупок в Інтер-
неті, які вимагають передоплати. Зараз всі поштові служби пропону-
ють послуги оплати після перевірки самого товару, тому намагайтеся 
узгодити з продавцем саме такий спосіб оплати.

Але, якщо ви все ж таки стали жертвою шахраїв, звертайтеся 
до Щастинського РВП за телефоном 102 або 9-44-87. 

Чергова частина Щастинського РВП працює цілодобово
 за адресою: смт. Новоайдар, вул. Банківська, 19. 

  В. БАЙОВ, начальник відділу превенції 
Щастинського РВП ГУНП, капітан поліції.

Правила безпеки під час виявлення 
вибухонебезпечних предметів 

Рятувальники Щастинського районного управлін-
ня ГУ ДСНС України у Луганській області застеріга-
ють громадян дотримуватись правил безпеки під час 
виявлення вибухонебезпечних предметів

Шановні громадяни! Вибухонебезпечні предме-
ти становлять смертельну загрозу! На них нині 
можна натрапити будь-де. Навіть після трива-
лого перебування у воді або у землі ці речовини не 
втрачають здатності вибухати, спричиняючи 

смерть чи каліцтво.
Пам'ятайте!

 Розмінуванням, знешкодженням або знищенням 
вибухонебезпечних предметів займаються тільки 

підготовлені фахівці-сапери, допущені до цього 
виду робіт.

Категорично забороняється:
- торкатися предмету і пересувати його;
- користуватися засобами радіозв’язку, мобільни-

ми телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
- заливати його рідинами, засипати грунтом або 

чимось його накривати;
- торкатися підозрілого пристрою та здійснювати 

на нього звуковий, світловий, тепловий чи механіч-
ний вплив, адже практично всі вибухові речовини 
отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів 
та нагрівання.

 При виявленні вибухових пристроїв 
телефонуйте 101 або 102.

ЯКЩО ВИ ПРОВАЛИЛИСЯ 
НА ЛЬОДУ РІЧКИ 

АБО ОЗЕРА
Зима в розпалі, на замерзлих 

річках та озерах риболовля при-
ваблює сотні людей і продовжує 

залишатися захоплюючим, проте небезпечним хобі. 
Знаходячись на льоду, рибалки чи відпочиваючи 
зовсім не думають про небезпеку, що чатує на них. 
Тому рятувальники Щастинського району дають 
важливі поради, що робити, якщо ви провалилися 
на льоду річки або озера:

1. Широко розкиньте руки по краях льодового 
пролому та утримуйтесь від занурення з головою.

2. Намагайтеся, не обламуючи краю пролому, без 
різких рухів вибратися на лід, наповзаючи грудьми і 
по черзі витягаючи на поверхню ноги.

3. Вибравшись із льодового пролому, відкотить-
ся, а потім повзіть у той бік, звідки ви прийшли і 
де міцність льоду, таким чином, перевірена. Будьте 

обережні до самого берега, а там не зупиняйтеся, 
поки не опинитеся в теплі.

4. Якщо на ваших очах на льоду провалилася лю-
дина, негайно сповістіть їй, що йдете на допомогу. 
Візьміть лижі, дошку, фанеру (це збільшить площи-
ну опори) і повзіть на них, широко розкидаючи при 
цьому руки. До самого краю ополонки не підповзай-
те. Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі 
допоможуть врятувати людину. Кидати їх потрібно з 
відстані 3–4 м.

5. Якщо ви не один, тоді, узявши один одного за 
ноги, лягайте на лід ланцюжком і рухайтеся до про-
лому.

6. Подавши постраждалому підручний засіб по-
рятунку, витягайте його на лід і повзіть з небезпечної 
зони. Потерпілого укрийте від вітру і якнайшвидше 
доставте в тепле місце, розітріть, переодягніть в су-
хий одяг і напоїть чаєм.

Пам’ятайте – вирушати на водойми поодинці 
небезпечно!
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14 января 2022 года, расту-
щая Луна в Близнецах

• 12 лунный день c 12:45 
13.01.2022 по 13:06 14.01.2022

• 13 лунный день c 13:06 
14.01.2022 и до следующего дня

Двенадцатый лунный день по-
могает нам понять себя, обрести 
душевное равновесие и открыть 
сердце для всего прекрасного и 
доброго. Сегодня важно прислу-
шиваться к внутренним ощуще-
ниям и благодарить Вселенную за 
всё, что с нами происходит.

15 января 2022 года, расту-
щая Луна в Близнецах

• 13 лунный день c 13:06 
14.01.2022 по 13:38 15.01.2022

• 14 лунный день c 13:38 
15.01.2022 и до следующего дня

Тринадцатые лунные сутки – 
это время поиска – кто-то сегодня 
может заблудиться, а кому-то от-
кроются все тайны мироздания. 
Но луна благосклонна, и день 
дарит много радостных и пози-
тивных событий. В тринадцатые 
лунные сутки мы питаемся косми-
ческой энергией, даже не замечая 
этого – вот здесь следует проявить 
осторожность и расходовать по-
лученную силу аккуратно. 

16 января 2022 года, расту-
щая Луна в Раке

• 14 лунный день c 13:38 
15.01.2022 по 14:22 16.01.2022

• 15 лунный день c 14:22 
16.01.2022 и до следующего дня

Четырнадцатый лунный день 

можно назвать днём второго 
шанса. Луна сегодня предостав-
ляет нам возможность исправить 
ошибки, сделать выводы и по-
пытаться изменить ситуацию в 
лучшую сторону. 

17 января 2022 года, расту-
щая Луна в Раке

• 15 лунный день c 14:22 
16.01.2022 по 15:21 17.01.2022

• 16 лунный день c 15:21 
17.01.2022 и до следующего дня

Всё тайное обычно стано-
вится явным – эта истина как 
нельзя лучше характеризует пят-
надцатый лунный день. Сегодня 
мы не сможем скрыть желания 
и помыслы, и луна будто выта-
скивает на свет темноту, которая 
скопилась в наших душах. Но и 
светлые, позитивные мысли тоже 
достаточно сильны – всё зависит 
от того, какого волка в своей душе 
мы чаще кормим (доброго или 
злого). 

18 января 2022 года, полнолу-
ние в Раке

• 16 лунный день c 15:21 
17.01.2022 по 16:32 18.01.2022

• 17 лунный день c 16:32 
18.01.2022 и до следующего дня

Шестнадцатые лунные сутки 
— это время освобождения от за-
бот, они созданы для того, чтобы 
мы, наконец, расслабились и с 
облегчением выдохнули. Сегодня 
очень светлый, добрый и позитив-
ный день. 

Дни дома и семьи. Если есть 

возможность, на эти дни лучше 
взять выходные. Следует посвя-
тить домашним делам, уборке, ре-
монту, общению с членами семьи, 
с родителями и детьми. Отличная 
идея отметить семейное торже-
ство. Луна в Раке способствует 
сплачиванию семьи: рекоменду-
ется разрешать старые конфлик-
ты, устранять недомолвки, про-
щать друг друга. Хорошее время 
для приобретения или продажи 
недвижимости.

19 января 2022 года, убываю-
щая Луна во Льве

• 17 лунный день c 16:32 
18.01.2022 по 17:50 19.01.2022

• 18 лунный день c 17:50 
19.01.2022 и до следующего дня

Семнадцатые лунные сутки 
дарят нам невероятную внутрен-
нюю свободу – радуемся и лику-
ем и верим в то, что вместе с нами 
веселятся и Луна, и все планеты. 
Сегодняшний день будто говорит 
– забудьте печали и оторвитесь по 
полной программе. 

20 января 2022 года, убываю-
щая Луна во Льве

• 18 лунный день c 17:50 
19.01.2022 по 19:11 20.01.2022

• 19 лунный день c 19:11 
20.01.2022 и до следующего дня

Восемнадцатые лунные сутки 
это время подсказок и озарений. 
Не стоит надеяться, что Луна 
возьмет всё под контроль, мы до-
лжны проявить самостоятельно-
сть и разобраться в себе и в слож-
ностях окружающего мира.

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

Тож якщо ви хочете поділитися своїм талантом та творчістю із прихильниками 

нашої газети, надсилайте свої роботи (фото, малюнки, вірші, прозові твори) на нашу 
електронну адресу vestnikaydar.gmail.com, або на поштову адресу: 93500 Новоайдар, кв. 
Миру 2/3, або на Вайбер: 0673033480, зазначивши свої прізвище, ім’я, населений пункт 
та назву роботи. І вони обов’язково знайдуть гідне місце на сторінках «ВН». З нетер-
пінням чекаємо!

Сьогодні до вашої уваги вірш Л. Заіки та робота учениці НДШМ Нелі Дубової.

14 січня, п’ятниця - Очисти свій робочий день (неофіційне свято 
приведення свого робочого місця в порядок); День чарівного одягу для 
свого улюбленця (для тварини); Свято осла (в честь ослика, на якому 
Марія, Йосип і маленький Ісус поїхали в Єгипет. Вперше відзначено в 
11-му столітті); День організації домашнього затишку

15 січня, субота - День капелюха або День головного убору
16 січня, неділя - День Дракона (цей день присвячений досліджен-

ням культурного значення дракона для історії в суспільстві по всій зем-
ній кулі від Європи до Азії); День «Нічого» (вперше з’явився в 1973 році 
з ініціативи газетяра Гарольда Пуллмана Коффина в США. Мета дня - 
надати людям хоча б один день, в якому вони можуть просто посидіти, 
не зазначаючи і не вшановуючи нічого); Всесвітній день снігу

17 січня, понеділок - День канатної дороги (на початку 1871 уро-
дженець Великобританії, американець Ендрю Сміт Халлідей отримав 
перший патент на канатну дорогу); День прощення себе за невиконання 
своїх новорічних обіцянок; Сумний понеділок (дата на 2022 рік. Відзна-
чають в третій понеділок січня, який багато хто вважає найгнітючишим 
днем в році. Традиція з 2005 року. Ідея туристичної компанії Sky Travel)

18 січня, вівторок - День тезауруса (тезаурус - Cловник, який прагне 
дати опис лексики мови в усьому його обсязі і повноті. Термін «тезаурус» 
походить від латині і буквально означає «скарб», «скарбниця». Дата свя-
та приурочена до дня народження Пітера Марка Роже. Він зробив собі за 
мету життя створення спеціального словника для філософів); День Вінні 
Пуха (свято було створено, щоб вшанувати автора дитячих книжок-іс-
торій, який створив Вінні-Пуха та його друзів. Алан Александр Мілн 
народився 18 січня 1882 року в Хампстед, Лондон, Великобританія)

19 січня, се-
реда - День кон-
сервної банки 
(британський тор-
говець Пітер Ду-
ранд запатентував 
консервну банку в 
1810 році)

20 січня, чет-
вер - День відео- 
камери (в цей 
день в 1982 році 
компанія Sony Electronics вперше представила відеокамеру на відкри-
тому ринку. Нагадаємо, що в цьому році (і до 1995) головою корпорації 
Sony став японський підприємець і музикант Норіо Ога, який змінив на 
цій посаді Акіо Моріта)

В лесу под Новый год
На лесной поляне

Под пушистой елкой
Собирается лесной народ:

Зайцы и лисицы,
Кабаны и волки,

Обсудить: как встретить  Новый год.
Перво-наперво вопрос:
 А кто будет Дед Мороз?
Поднялся рогатый лось:
Ну какой же тут вопрос?

Я большой, как Дед Мороз.
Запищали белки выше:

Ты даже шубою не вышел.
То ли дело наш медведь.
Шапку на него надеть,

Посох дать, подкрасить нос – 
Выйдет славный Дед Мороз.
В кустах тявкнула Жучка:

Деду нужна внучка.
Чтоб была она красива,

С мягкой поступью, игрива,
Чтоб верила в чудеса…

Да ведь это же лиса!
Еще вопрос на этот счет:
А кто подарки принесет?

Ведь здесь медведь уже не в счет,
Ведь он и сам лапу сосет.

Волки выстроились в ряд:
Должен каждый сделать вклад.

Мы, к примеру, без обмана
Принесем сюда барана.

Лиса – кур, хомяк – зерно,
Зайцы – специи: листочки, 
Зелень, соль и корешочки.

А вся наша детвора
Пусть носит хворост для костра.

Поваром будет енот,
Поварята – еж и кот.

Вот и сварим нашу
Полевую кашу.

Молодежи для потехи
Белки принесут орехи.
А для бурного веселья

Бабка Ежка сварит зелье.
Для целебных свойств к кагору 

Добавляет мухоморы.
В самогон для дивных снов

Она кладет болигов.
Ядреное у бабы зелье,

Только тяжкое похмелье.
Разгорелся костер,
Закипел наш котел.

Все, готова наша 
Полевая каша.

Подходи, лесной народ!
Заводи-ка хоровод.

Нынче праздник, Новый год!
Л. ЗАИКА, 2022 г.


