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Шановні жителі 
Новоайдарського району!

Новоайдарська районна державна 
адміністрація та районна рада вітають вас з 
Новим 2019 роком та Різдвом Христовим!

Новий рік - це свято особливе для всіх нас. 
Він несе з собою нові надії, радісні очікування 
і віру в те, що наступний рік буде кращим, ніж 
попередній.

Кожному з нас різним запам’ятається рік, що 
минає, але в такі хвилини варто згадувати най-
краще. Як росли діти, як здійснювалися праг-
нення, досягалися успіхи. Тому, в першу чергу, 
зичимо кожному з вас, щоб ваші найзаповітніші 
мрії завжди збувалися.

Напередодні Нового року та Різдва Хри-

стового бажаємо вам, щоб збулися ваші 
заповітні бажання і плани на майбутнє. Щоб 
усі нерозв’язні проблеми і тяжкі турботи мину-
ли безповоротно.

Нехай свято збере в ваших будинках всіх тих, 
хто вам дорогий. Нехай весь наступний рік 
рідні та близькі радують вас своїми успіхами 
і зігрівають душевним теплом і турботою. Не-
хай щасливі будуть ваші діти і здорові ваші 
батьки. Нехай обійдуть стороною ваш дім біди 
і негаразди.

Міцного здоров’я, щастя, сімейного благопо-
луччя, достатку і процвітання нашої рідної Но-
воайдарщини!

З Новим 2019 роком та Різдвом Христовим!
В. СЕРГІЄНКО, голова РДА, 

В. МАКОГОН, голова районної ради.

Шановні жителі області!
Вітаю вас із Новорічними та Різдвяними святами!

Очікування Нового року завжди сповнене передсвяткови-
ми клопотами. 
Січневі свята дарують нам щасливі миттєвості пошуку 

новорічної ялинки, підготування подарунків, довгоочікувані зустрічі з 
рідними та найближчими друзями. А ще це час підбиття підсумків.

Цьогоріч нам вдалося багато чого досягти. Так, певні складнощі виникли з втратою бюджет-
них коштів через економічну блокаду. Однак, наприкінці року ми значно посилили виконання 
програм, ініційованих Президентом України, реалізували низку проектів за кошти Державно-
го фонду регіонального розвитку. Приємно відзначити – ми у лідерах реформування сільської       
медицини. 

Роботу за цими напрямами, упевнений, буде продовжено і у 2019 році. І для цього в нас є 
необхідні складові. Прийнятий у грудні обласний бюджет має міцну підтримку держави. Ми 
реалізуємо усі програми, ініційовані державою, забезпечимо виконання соціальних стандартів.

Значно більша увага буде зосереджена на ремонті автошляхів. Серед основних завдань і роз-
виток телекомунікаційної сфери – телевежі у Попаснянському районі бути. На декілька років 
розраховано будівництво обласної клінічної лікарні. Проекти складні, масштабні та витратні. 
Але їх реалізація позитивним чином позначиться на кожній родині.

Одним із важливих здобутків вважаю і створення за дорученням Петра Порошенка обласної 
Ради регіонального розвитку, яка дає зовсім інший підхід у вирішенні багатьох питань, зокрема, 
розвитку інфраструктури міст і районів на наступні три роки. Ми працюємо над тим, щоб кожен 
з вас відчув зміни на краще.

Бажаю вам злагоди, сімейного благополуччя та миру на рідній землі – Україні. Нехай у 
святкові дні здійсняться всі ваші заповітні мрії та бажання!

Дорогі луганчани! З Новим, 2019 роком, та Різдвом Христовим!  Веселих вам свят!
З повагою, виконуючий обов’язки голови Луганської обласної державної адміністрації 

– керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергій ФІЛЬ.

Дорогі наші читачі! 
Ось і підходить до свого завершення 2018 

рік, і зараз ви тримаєте останній в цьому році ви-
пуск нашої районної газети «Вісник Новоайдарщини»!

Яким був цей рік? У кожного події складалися по-своєму. Бу-
вало всяке, але ми щиро сподіваємось, що доброго та позитивного було 
більше, ніж сумного. Весь цей час ми намагалися буди поряд, тримати руку 
на пульсі всього, що відбувається в районі, розповідати про найголовніше 
на сторінках газети вам, наші любі читачі!

Дякуємо, що були з нами весь цей рік. Сподіваємось, що ви залишитесь 
з нами і  в Новому 2019 році. А ми, звичайно, з натхнен-

ням будемо працювати для вас і надалі.
Не дивлячись на всі зміни, ми будемо 
й надалі з вами, щоб ви завжди були в 

курсі подій. На вас чекають багато 
змістовних репортажів, розповідей 
про цікавих людей, про досягнен-
ня у різних сферах діяльності на-
ших земляків, про проблеми, що 
вас турбують. Все, що ми роби-
мо, ми робимо для вас, наші любі 
читачі!

Щиро вітаємо вас з на-
ступаючим Новим роком! 
Бажаємо, щоб наступний рік 

приніс вам стільки радості, 
скільки днів у році, і щоб ко-
жен день дарував вам усмішку 
і частинку добра. Коли стрілки 
годинника зійдуться в 12 – за-
гадайте своє найзаповітніше ба-
жання і нехай воно обов’язково 

здійсниться! Новий рік – це каз-
кове свято, і ми самі можемо стати 

чарівниками в ньому, повірте у свій 
успіх і перемогу! Бажаємо вам від щирого серця завжди бути на 

висоті і легко досягати тих вершини, яких ви прагнете досягти в житті!
Нехай все, що ви планували, обов’язково збудеться, все, що хотіли поча-

ти, – почнеться, а що хотіли закінчити – закінчиться. Нехай у наступному 
році ми всі станемо щасливішими, добрішими і уважнішими до людей, які 
нас оточують, а світ відкриє нам нові двері! 

Дякуємо за довіру!
З повагою – колектив редакції газети «Вісник Новоайдарщини».

Дорогі друзі!
Від усього серця вітаю вас із самими 

довгоочікуваними і світлими святами – Новим      
Роком та Різдвом Христовим!

Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, 
що 2018 рік був прожитий не дарма - швидкий, 
по-сучасному мобільний, результативний, наси-
чений важливими для країни та для кожного з нас 
подіями, напруженою працею, глибоким змістом та 
звершеннями, цей рік нікого не залишив байдужим.

Нехай ці прекрасні зимові дні принесуть мир, 
спокій і злагоду, впевненість у майбутньому.            
Бажаю, щоб ваші серця освітлювали чуйне й до-
брозичливе ставлення одне до одного, турботу і 
любов, які ми відчуваємо у ці свята. Хай гарний 
настрій, злагода і затишок панують у ваших оселях 
і завжди надихають вас на плідну працю. Веселих 
вам колядок та примноження добрих справ.

Щасливого Нового Року! Щедрого Різдва        
Христового!

З повагою, народний депутат України 
Віталій КУРИЛО.

Шановні мешканці 
Новоайдарщини!

Щиро вітаю вас з Новорічними та 
Різдвяними святами! 

Зустріч Нового року – це дивовижна пора, 
завжди хвилююча і радісна. Тому дозвольте 
від щирого серця привітати вас з наступаючим 
Новим роком та Різдвом і побажати міцного 
здоров’я і натхнення, родинного щастя та до-
бробуту, затишку і тепла, здійснення надій та 
бажань, благополуччя і Божої благодаті! 

Нехай рік Новий буде для вас багатим на 
добро, щедрим на успіхи і вдачі! Бажаю, щоб 
ваша праця завжди була потрібною і корис-
ною, а успіхи – вагомими та переконливими! 
Прийдешній рік хай буде світлим, щасливим 
та мирним, а Різдво Христове наповнить сер-
це любов’ю, надією і вірою! Щастя вам, по-
дальших професійних досягнень, миру і зла-
годи в сім’ї. Тепла і світла у ваших оселях!

З повагою – народний депутат України 
Сергій ШАХОВ.
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«Скасовано звільнення від відбування покарання 
з випробуванням»

У травні 2018 року Новоайдарським районним судом Луганської 
області ухвалено вирок особі за таємне викрадення чужого майна (ч.1                 
ст. 185 КК України) та призначено покарання у виді 1 року позбавлення 
волі, державне обвинувачення підтримувалось Новоайдарським відді-
лом Сєвєродонецької місцевої прокуратури.

На підставі ст.75 КК України гр. Р. звільнено від відбування пока-
рання у вигляді позбавлення волі, якщо він протягом визначеного су-
дом строку 1 рік не скоїть нового кримінального правопорушення та 
виконає покладені на нього обов’язки, передбачені ст.76 КК України, а 
саме: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу 
з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації 
про зміну місця проживання, роботи. 

Проте, засуджений порушив порядок та умови відбування покаран-
ня з випробуванням, в період іспитового строку допустив порушення, 
п’ять разів підряд не з’явився без поважних причин для реєстрації до 
Новоайдарського районного сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» в Луганській області. 

У зв’язку з вищевикладеним, фахівець Новоайдарського районного 
сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Луганській облас-
ті звернулась до суду з поданням про скасування звільнення від відбу-
ванням покарання з випробуванням щодо гр. Р. 

В грудні 2018 року, за принципової позиції прокуратури,  Новоайдар-
ським районним судом Луганської області задоволено подання органу 
з питань пробації, скасовано звільнення від відбування покарання з ви-
пробуванням та направлено засудженого Р. для відбування покарання у 
виді 1 року позбавлення волі, призначеного вироком Новоайдарського 
районного суду Луганської області за ч.1 ст. 185 КК України.   

Додатково: санкція ч.1 ст. 185 КК України передбачає покарання 
у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громадських робіт на строк від вісімдесяти до 
двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або 
арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до 
трьох років.

Д. ЛОБОДЮК, прокурор Новоайдарського відділу 
Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області.

Шановні громадяни 
Новоайдарського району!

З настанням осінньо-зимово-
го періоду до пожежної частини 
дедалі більше надходять пові-
домлення про пожежі та трагічні 
випадки  на них, причинами яких 
є порушення правил пожежної 
безпеки при експлуатації газових 
приладів, пічного опалення та 
електрообігрівачів.

Майже всі пожежі з трагічни-
ми наслідками виникають у жит-
ловому секторі, переважно сіль-
ської місцевості. В основному 
лихо приходить в будинки пен-
сіонерів, інвалідів, безробітних 
людей та осіб, які зловживають 
алкогольним напоями. 

Шановні громадяни Новоай-
дарський РВ ГУ ДСНС України 
у Луганській області просить вас 
в міру своєї можливості звер-
нути увагу на самотніх літніх 
громадян, що мешкають по су-
сідству, неблагополучні сім’ї, в 
разі відсутності самостійної їм 
допомоги сповіщайте про вини-
каючі проблеми відповідні ор-
гани та організації. При прояві 
уважності ви зможете попереди-
ти нещасні випадки та зберегти                      

чиєсь життя.
Нещастя можна уникнути, 

якщо суворо дотримуватись захо-
дів безпеки та виконувати прави-
ла пожежної безпеки.

Л. ІВАЩЕНКО, головний 
фахівець Новоайдарського 

районного  відділу  ГУ ДСНС 
України у Луганській області, 

капітан служби ЦЗ.

При виявленні вибухо-
вого пристрою необхідно 

• не порушуючи обстановки 
біля місця знаходження підозрі-
лого предмету, здійснити невід-
кладні заходи щодо організації 
особистої безпеки та оточую-
чих; 

• терміново повідомити за 
телефоном «101» чи «102» про 
виявлений вибуховий пристрій 
чи підозрілий предмет (назвати 
своє прізвище, домашню адре-
су, телефон, точне місце знахо-
дження вибухового пристрою) 
та місце, де Ви чекатимете на 
прибуття працівників Держав-
ної служби надзвичайних ситу-
ацій чи поліції; 

• виключити можливість ко-
ристування мобільним телефо-
ном поблизу місця знаходження 
вибухового пристрою, тому що 
не виключена можливість керу-
ванням його спрацюванням на 
відстані.

Необхідно нагадати, що своє- 
часне повідомлення Державної 
служби надзвичайних ситуацій 
чи поліції про всі факти пра-
вопорушення або злочинного 
задуму, а також підозрілі дії 
невідомих осіб відносно вас, 
підвищує ефективність роботи 
Державної служби надзвичай-
них ситуацій,  поліції  і особи-
сту безпеку.

Є. ТУРКІН, начальник 
Новоайдарського районного  

відділу  ГУ ДСНС України 
у Луганській області, 

підполковник служби ЦЗ.

На порядок денний було вине-
сено 12 питань.

1. Про внесення  змін до район-
ної  Програми  надання пільг з по-
слуг зв’язку, інших передбачених 
законодавством пільг та компен-
саційних виплат за пільговий про-
їзд окремих категорій громадян на 
2017-2021 роки.

2. Про  затвердження  переліку  
загальнорайонних заходів на 2019 
рік, які фінансуються за рахунок 
районного бюджету.

3. Про внесення змін до 
Комплексної програми розвит-
ку первинної медико–санітарної 
допомоги на засадах сімейної ме-
дицини  на 2018 рік.

4. Про виділення додаткових 

коштів комунальному некомер-
ційному підприємству «Новоай-
дарський ЦПМСД» Новоайдар-
ської районної ради Луганської 
області.

5. Про затвердження Комп-
лексної програми розвитку та 
підтримки комунального неко-
мерційного підприємства «Ново-
айдарський ЦПМСД» Новоайдар-
ського району Луганської області 
на 2019 рік.

6. Про районний бюджет на 
2019 рік. Найбільшу увагу на 
сесії було приділено питанню 
«Про районний бюджет на 2019 
рік». Доповіла по ньому началь-
ник фінансового управління рай-
держадміністрації В.І. Перова. 

Районний кошторис 
було ретельно обго-
ворено на засіданнях 
постійних комісій. В 
найближчих номерах 
районної газети чи-
тачі зможуть позна-
йомитися з районним 
бюджетом на 2019 
рік.  

Тож, згідно рішен-
ня сесії визначено на 2019 рік: об-
сяг доходів районного бюджету - у 

сумі 322 162,654 тис. грн; видатки 
районного бюджету - у сумі 322 
162,654 тис. грн. Бюджет збалан-
сований, дефіциту не передбача-
ється. 

7. Про затвердження плану 
роботи Новоайдарської районної 
ради на 2019 рік.

8. Про внесення змін до струк-
тури Новоайдарського терито-
ріального центру соціального 
обслуговування (надання соціаль-
них послуг).

9. Про звільнення від плати за 
надання перукарських послуг Но-
воайдарським терцентром.

10. Щодо надання дозволу від-
ділу освіти райдержадміністрації 
на інвентаризацію захисної спо-
руди.

11. Щодо надання дозволу ра-
йонному методичному кабінету на 
інвентаризацію захисної споруди.

12. Про внесення змін та за-
твердження штатного розпису 
комунальному закладу «Щастин-

ська міська лікарня Новоайдар-
ського району Луганської облас-
ті».

За кожне питання, яке стояло 
на порядку денному, з прийняття 
змін, затвердження програм та 
надання дозволів депутати про-
голосували одноголосно, за що 
й поаплодували одне одному на-
прикінці сесії.

Докладно з матеріалами сесії 
та результатами поіменного го-
лосування можна познайомити-
ся на офіційному сайті районної 
ради - naydar-rada.gov.ua

А. АНТОНОВ.

21 грудня відбулась остання в цьому році двадцять друга сесія районної 
ради сьомого скликання. Прибули – 22 депутати. Головуючий – голова райради            
В. Макогон, секретар – В. Лісняк.

У роботі сесії взяли участь голова райдержадміністрації В. Сергієнко, за-
ступник голови Т. Новикова, голови сільських рад, керівники бюджетних уста-
нов та управлінь РДА.

Впродовж січня-листопада 2018 року до місцевих бюджетів Ста-
робільського, Марківського, Новопсковського та Новоайдарського  ра-
йонів надійшло 5  млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки. Зазначена сума перевищує надходження аналогіч-
ного періоду минулого року – більше ніж на 2,3 тисячі гривень або 
189,8 відсотків. Юридичними особами сплачено 3,7 млн. грн.  цього 
податку, фізичними особами - 1,3 млн. гривень.

Цього року податок на нерухомість платники сплачують за 2017 рік 
за ставками та з використанням пільг, які були законодавчо визначені у 
цей період. Ставки та пільги з податку встановлюють органи місцево-
го самоврядування. Податок нараховується на загальну площу об'єкта 
житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх частку. Разом із 
тим, податок сплачується лише за ту площу, яка перевищує пільгову.

Старобільське управління ГУ ДФС України в Луганській області.

Старобільське управління 
ГУ ДФС у Луганській області 
повідомляє, що Законом Украї-
ни від 23.11.2018 № 2628-VII 
«Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та де-
яких інших законодавчих ак-
тів України щодо покрашення 
адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і збо-
рів» внесено зміни в ст. 2 та                                                                   
ст. 9 Закону України від 
06.07.1995 № 265/95-ВР «Про 
застосування реєстраторів роз-
рахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчу-
вання та послуг», згідно яких, 
платників єдиного податку, 
що здійснюють реалізацію лі-
карських засобів та медичних 
виробів, виключено з переліку 
суб’єктів господарювання, яким 
дозволялося не використовува-
ти реєстратори розрахункових 
операцій у своїй діяльності. 

Враховуючи  вищевикладе-
не, суб’єкти господарювання, 
в т.ч. фізичні особи-підприєм-
ці платники єдиного податку 
зобов’язані з 01.01.2019 року 
здійснювати продаж лікарських 

засобів та медичних виробів із 
застосуванням належним чи-
ном зареєстрованих, опломбо-
ваних та переведених у фіскаль-
ний режим роботи реєстраторів 
розрахункових операцій.

За довідками звертатись до 
Старобільського управління 
ГУ ДФС у Луганській облас-
ті за телефоном (06461)24007, 
або до Центру обслуговування 
платників Старобільської ДПІ 
Старобільського управління  ГУ 
ДФС у Луганській області за 
адресою: 92703, Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Хар-
ківська, буд. 6 (вікно № 1).

Старобільська ДПІ 
Старобільського 

управління ГУ ДФС 
у Луганській області. 
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Метою візиту стало підвищення право-
вої обізнаності серед учнів старших класів 
з питань прав та обов’язків підлітків, пра-
вил поведінки у суспільстві, видів адміні-
стративної та кримінальної відповідаль-
ності за те чи інше правопорушення.

Особлива увага була приділе-
на найактуальнішим питанням 
підростаючого покоління: про-
блемі булінгу та його наслідкам, 
палінню і вживанню алкоголь-
них напоїв.

На яскравих прикладах та іс-
торіях реальних людей, які тим 
чи іншим чином були пов’язані 
з правопорушеннями, знаходя-
чись під психологічним впли-
вом булінгу чи в стані спяніння, 
Ольга Леонідівна та Олександр 
Володимирович змалювали сум-
ну картину того, до чого може 
привести правова необізнаність 
чи нехтування законом і нор-

мами поведінки. Що важливо – наслідки 
стосуються не лише підлітків, а й їхніх 
батьків. Саме знання своїх прав та повага 
до прав інших – запорука безпеки нашого 
суспільства.

Ця зустріч була дуже змістовною та 

корисною для учнів, адже на заході були 
присутні й ті хлопці та дівчата, які бажа-
ють пов’язати своє життя з правоохорон-
ною службою у майбутньому. Їм випала 
гарна нагода поспілкуватися з досвідчени-
ми офіцерами, спитати поради щодо всту-

пу до вишів, зважити всі 
нюанси правоохоронної 
служби та зробити для себе 
важливі висновки.

Правова обізнаність – 
дуже важливий чинник ста-
новлення молодої людини 
як повноцінного члена су-
спільства та громадянина. 
Ми бажаємо, щоб подібні 
зустрічі ставали доброю 
традицією для всіх на-
вчальних закладів Новоай-
дарщини.

А. АНТОНОВ.

 

Про заборону використання 
піротехнічних виробів на 
території Новоайдарської 

селищної ради 

З метою недопущення надзвичайних 
подій з використанням піротехнічних 
засобів, а також для забезпечення гро-
мадського порядку й безпеки грома-
дян під час проведення Новорічних та 
Різдвяних свят, зважаючи на постійну 

небезпеку відкритої, оголошеної агре-
сії проти України, загрози проведен-
ня терористичних актів, відповідно 
до ст.30 Закону України “Про місце-
ве самоврядування в Україні”, ст. 24 
Закону України „Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благопо-
луччя населення”, з урахуванням Ука-
зу Президента України від 26.11.2018 
№393 «Про введення воєнного стану 
в Україні», було прийнято рішення 
виконавчого комітету Новоайдарської 
селищної ради про заборону викори-
стання салютів, феєрверків та інших 
піротехнічних засобів громадянами на 
вулицях, прибудинкових територіях, у 
приватних садибах та у громадських 
місцях населених пунктів Новоайдар-
ської селищної ради.
Просимо всіх мешканців та їхніх гос-

тей дотримуватись вимог цього рішен-
ня та правил додержання тиші в насе-
лених пунктах і громадських місцях.

Новоайдарський селищний голова                   
Ігор ШОПІН.

 
 

Нещодавно співробітники Новоайдарського відділу поліції в особі дільничого 
офіцера поліції, старшого лейтенанта Олександра Володимировича Тарасенка, 
разом з начальником Новоайдарського районного сектору філії Державної установи 
«Центр пробації», майором внутрішньої служби Ольгою Леонідівною Антоновою 
завітали до ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія.

Вязанием девочку три года назад увле-
кла подружка – переселенка из Луганска. 
Она показала ей свои работы, которые 
очень понравились Юле, и научила азам. 
С этого момента девочка уже не пред-
ставляла себя без спиц и клубочка пряжи 
в руках. – Юля нашла интересные сайты 
в Интернете, посвященные вязанию, под-
писалась на несколько каналов в Youtube, 
- рассказывает мама девочки Наталья Ти-
щенко. – С этого момента мы поняли, что 
наша мастерица увлеклась по-настояще-
му. 

Она подошла к этому делу очень ответ-
ственно, училась с таким вдохновением! 
Когда в доме воцаряется тишина, и Юлю 
нигде не видно – значит, она занята вя-
занием.  Сестренке Кирочке связала пи-
нетки. Потом вязала носочки, шарфы. В 
магазинах нам советовали, какие нитки 
лучше подобрать для Юли, чтобы полу-
чилось все так, как ей хочется.

Она у нас настоящая мастерица!  За 
эти три года у нее масса достижений на 
поприще вязания. Себе уже два свитероч-

ка связала, болеро, шапочку шарф-
снуд… Даже пинеточки на заказ уже 
вязала. Так что на конфеты себе уже 
заработать может самостоятельно.

Сейчас у Юли новый виток твор-
чества – увлеклась вязанием игру-
шек. Причем, как мягких, так и елоч-
ных украшений. «Каждая игрушка у 
меня, - рассказывает Юля, - со своим 
характером. Но все добрые, пото-
му что я каждую делаю с любовью, 
вкладываю самые заветные свои 
желания и хорошее настроение. Без 
вязания я себя просто уже не пред-
ставляю. Это так увлекательно! Да и 
что может сравниться с ощущением, 
когда даришь родным или друзьям 
что-то, сделанное своими руками? 
Да и себе польза немаленькая. Спа-
сибо родителям, бабушкам и дедуш-
кам, что поддерживают меня»!

«Вопрос о том, что подарить Юле 
на праздники, не стоит. Все точно 
знают – пряжу, спицы, в общем, все 
для вязания, - говорит мама. – Если 
честно, все мы удивляемся: в кого 
она у нас такая усидчивая рукодель-
ница? У нас в семье в основном все 
активные занятия предпочитают. 

Конечно, это очень хорошо, что 
Юля проводит время не бесцельно, 
не тратит его на компьютер, что у 
нее есть такое полезное хобби, кото-
рое ей по душе.

Девочка удивляется: Что может быть 
прекраснее и увлекательнее, чем созерца-
ние процесса, как вывязанные петельки 
создают красивый узор? И это именно ты 
– создательница этой красоты. Малень-
кую Юлю часто называют искусницей, 
волшебницей. И мы не будем с этим спо-
рить. В какой-то мере каждый мастер яв-
ляется настоящим 
волшебником! 

«Клубок ниток, 
спицы и крючок 
сейчас стали для 
меня верными при-
ятелями, делится 
девочка.  - А ког-
да-то я смотрела 
на них, как на вол-
шебные предметы, 
которые открывают 
свою силу только 
настоящим масте-
рицам. И не мудре-
но! Я видела, как 
ловко с ними обра-

щается  подруга. И каждый раз из ее за-
ботливых и умелых рук выходили насто-
ящие шедевры, греющие своим теплом и 
любовью, с которой они были созданы. 
А теперь я и сама могу создавать многое 
благодаря моим спицам и ниткам.

Меня до сих пор  охватывают одновре-
менно радость и волнение, когда я вяжу. 
Тогда, три года назад, мне казалось, что 
спицы так никогда и не начнут меня слу-
шаться, а клубок будет постоянно убегать 
и прятаться под креслом. Но оказалось, 
что чем больше мы с ними общались, 
тем более послушными они становились. 
Вязание увлекло меня. Шаг за шагом, я 
начала терпеливо осваивать это искус-
ство. Конечно, сначала это были простые 
вещи: гардероб для модниц-кукол или 
салфетки. Но эта игра понравилась мне 
на столько, что захотелось усложнить 
задачу. Со временем я уже могла связа-
ть для себя новую кофточку или болеро. 
Каждый вечер я обязательно беру в руки 
крючок или спицы и погружаюсь в люби-
мое дело».

А еще Юля искренне счастлива, когда 
ее творение нравится тем, кому оно пред-
назначено. Брелочки-сердечки, связанные 
Юлией,  являются своеобразными обере-
гами   у друзей и знакомых. А еще, мы уве-
рены, отличным украшением на нарядных 
новогодних елках станут снеговички и                                                                                         
зайчики – неординарные елочные игруш-
ки, которые Юля уже связала для всех 
своих родных и близких друзей.

Вдохновения тебе, Юля, на новые уди-
вительные работы! Пусть волшебство и 
мастерство всегда присутствуют в твоей 
жизни и помогают исполнять желания!

М. ТИХОНОВА.

Вязание – увлекательное хобби – в этом 
уверена героиня нашего сегодняшнего рассказа 
юная рукодельница Юлия Тищенко.

Юля учится в 5 классе Алексеевской шко-
лы-гимназии и прекрасно успевает совмещать 
учебу и свое увлечение. 

Шановні мешканці!

Щиро вітаю Вас з Новим роком 
і Різдвом Христовим!

Напередодні новорічних свят ба-
жаю Вам миру, здоров’я та добро-
буту. Нехай Новий 2019 рік принесе 
Вам радість і любов, віру і надію, 
вдачу та вірних друзів. Нехай Вам 
все вдається, хай збуваються ба-
жання і мрії. Бажаю Вам душевно-
го спокою, оптимізму, впевненості 
в своїх силах, підтримки близьких 
людей.

Нехай Новий рік принесе мир 
нашій рідній Україні!

З повагою, Новоайдарський 
селищний голова Ігор ШОПІН.
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Розпочалося святкове дійство 
на центральній площі селища, 
де розташувалися представни-
ки практично всіх сільрад Но-
воайдарського району. Вони 
зустрічали гостей  своїми сма-
коликами, веселими танцями та 
піснями. У кожного була своя 
«родзинка», яка стала своєрід-
ною прикрасою: вишиті рушни-
ки, неймовірні картини, пороб-
ки. Просто очей не відвести! Та 
вражали вони не тільки цим. Ми 
знаємо, що наші земляки дуже 
талановиті. І вони це  вкотре до-
вели. Не дивлячись на достатньо 
прохолодну погоду, з вітром та 
морозом, кожний творчий колек-
тив на чолі з сільським головою 
та працівниками сільської ради 
влаштував справжнє дійство: і 
пісні співали, і на музичних ін-
струментах грали, і танцювали, 
і гуморески інсценували… Тож 
як всі заспівували – просто не-
можливо було встояти на місці, 
ноги самі просилися танцювати. 
І багато хто не відмовляв собі у 
цьому задоволенні, приєдную-
чись до самодіяльних артистів.

Далі всі бажаючі пройшли до 
районного Будинку культури. 
Багато гарних виробів декора-
тивно-ужиткового мистецтва 
майстрів – районів та міст учас-
ників фестивалю можна було 
побачити на виставці в район-
ному Будинку культури. Вони 
демонстрували свої оригінальні 
цікаві творчі роботи. Гідно на 
експозиції був представлений 
Новоайдарський район. Тут 
було на що подивитися: виши-
ті картині і рушники, неймо-

вірні ляльки та ще багато чого. 
Особливу увагу відвідувачів, 
звичайно, привертали дерев’яні 
скульптури байбаків – символів 
Луганщини. Це роботи визна-
ного майстра з села Гречишкіне 
Олександра Романенка.

В цій виставці взяли участь 

37 народних умільців з Новоай-
даврського, Кремінського, Сва-
тівського районів, м. Лисичанськ 
та м. Сєвєродонецьк. 

Після цього усі присутні про-
йшли до глядацької зали і ось... 
Гасне світло у залі, і починаєть-
ся чудове свято. Відкрила його 
солістка Новоайдарського рай-
онного Будинку культури Юлія 
Крохмальова з танцювальним 
колективом піснею «Святий 
Миколай». Чується чарівна му-
зика, і на сцену виходять зіроч-
ки, яких зіграли Анечка Русіно-
ва і Віка Антонова, та ангели, в 
ролі яких були Ганна Шевченко 
та Софія Удовенко. Вони при-
вітали усіх присутніх зі святом 
та закликали на нього Святого 
Миколая. І ось настає чарівна 
мить, і на сцені з’являється Свя-
тий Миколай, якого дуже гарно 
зіграв постійний ведучий Сер-
гій Антонов. Святий Миколай 

усіх привітав, побажав усього 
найкращого присутнім і усій 
Україні. Йому, в свою чергу, по-
дарував пісню дитячий ансамбль 
«Феєрверк». 

Звучать фанфари. На сцену 
вийшов ведучий та дав старт 
фестивально-конкурсній кон-

цертній програмі. Ведучий 
запросив усі колективи під-
нятися на сцену. Попереду 
йде українець із прапором 
фестивалю разом із його 
символом - байбаком. Хто зі-
грав байбака, ми залишимо у 
таємниці, але хочеться сказа-
ти, що на жодному з етапів 
фестивалю такого байбака, 
як в Новоайдарському рай-
оні, не було.  

Тож ведучий каже:              
- Ми щиро раді вітати усіх 
учасників та гостей фес-
тивалю-конкурсу «Байбак 
– фест». Давайте гучними 
оплесками зустрінемо деле-
гації талановитих аматорів, 
самодіяльних ансамблів та 

окремих виконавців з Ново- 
айдарського, Кремінського, та 
Сватівського районів, м. Ли-
сичанська, м. Сєвєродонецька 
та гостей фестивалю з Корець-
кого та Гощанського районів  

Рівненської області. Ведучий 
оголошує обласне журі, яке 
оцінювало усі чотири етапи 
фестивалю-конкурсу. 

Починає конкурсну про-
граму вокальний колектив 
«Співучі Голоси».  Сватів-
ського територіального 
центру соціального об-
слуговування. 

Другим номером за-
співала солістка вокаль-
ного ансамблю «Співучі 
голоси» Катерина Куш-
нір (Сватівський терито-
ріальний центр соціаль-
ного обслуговування).

Далі глядачі подиви-
лися, як колядують діти 

напередодні Різдва. Обряд 
«Святий вечір» продемон-
стрував дитячий колектив 
«Феєрверк» Новоайдарсько-
го районного Будинку куль-
тури.

Продовжив виступи жіно-

чий вокальний ансамбль «Паня-
ночки» Штормівського сільсько-
го Будинку культури.

Хвилинку гумору усім пода-
рував гурток театральних міні-
атюр Співаківського сільського 
Будинку культури. 

Продовжив конкурсну про-

граму народний фольклор-
но-етнографічний ансамбль 
«Калина» Гречишкінського 
сільського Будинку культури.

Чудова пісня прозвучала у 
виконанні жіночого вокально-
го ансамблю «Мрія» Щастин-
ського міського Палацу куль-
тури. 

Потім вийшов на сцену жі-
ночий вокальний ансамбль 
Олексіївського сільського Бу-
динку культури.

І знову хвилинка гумору. 
Тетяна Болдінова та Тетяна 
Чала з Айдар-Миколаївського 
сільського клубу подарували 
чудову гумореску, якою пора-
дували глядачів.
Чудовий виступ показав і на-

родний жіночий вокальний ан-
самбль «Земле калинова»  Ново-
охтирського сільського Будинку 
культури.

Далі конкурс продовжив жі-

ночий вокальний ансамбль «Ча-
баночка» Чабанівського сіль-
ського Будинку культури.

Ось прийшла черга іще одно-
го обряду, який показали фоль-
клорний ансамбль «Грушиця ку-
дрява» та дитячий фольклорний 
ансамбль «Дзвіночки» Кудря-

шівського сільського Будинку 
культури Кремінського району.

Заспівало тріо народного 
квартету «Горлиця» Бахму-
тівського сільського Будинку 
культури.

Дуже гарно прозвучала піс-
ня у виконанні дуету у складі 
Віри Руденко та Раїси Полян-
ської  Денежниківського сіль-
ського Будинку культури.

Свій виступ присутнім по-
дарував жіночий вокальний 
ансамбль «Айдарочка» Бахму-
тівського сільського Будинку 
культури.

Завершило конкурсну про-
граму тріо «Айдарія» Новоай- 

дарського районного Будинку 
культури.

Настав час журі, а поки вони 
вирішували долю учасників 
фестивалю, на сцені свою май-
стерність та таланти дарували 
присутнім гості фестивалю. 
Народний аматорський вокаль-
ний ансамбль української пісні 
«Веселі свашки» Гощанського 
району Рівненської області та 
народний аматорський  чолові-
чий   вокальний  квартет «Ясе-
ни» Корецького району Рівнен-
ської області.

Після їх виступів усі учасни-
ки вийшли на сцену для нагоро-
дження. Ведучій каже: - А зараз 
ми переходимо до оголошення 
переможців зимового етапу об-
ласного відкритого фестивалю 
– конкурсу  культури та фоль-
клору «Байбак – фест». 

19 грудня 2018 року на центральній площі та в Новоайдарському районному Будинку культури відбувся обласний відкритий фестиваль-конкурс української культури 
та фольклору «Байбак-fest». Цей фестиваль проходив в чотири етапи: весняний, літній, осінній та зимовий. В Новоайдарському районі пройшов останній зимовий етап 
фестивалю, який був приурочений до свята  Дня Святого Миколая. Тож почнемо із самого початку…

Продовження на 5-й стор.
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Тож переможцями стали:
Номінація «Сучасне україн- 

ське декоративно-ужиткове, 
образотворче мистецтво»:

І місце – Заслужений май-
стер народної творчості України 
Олександр Романенко, с. Гречиш-
кине Новоайдарського району.

ІІ місце – Олена Черкес та 
Людмила Стародубцева, творче 
об’єднання «Скарбниця талан-
тів» м. Кремінна, керівник Лари-
са Гарькава.

ІІІ місце – Олена Бондаренко, 
керівник Сватівського районного 
любительського об’єднання «Ча-
рівна скринька»; Олена Банчен-
ко, обласний народний клуб «Зо-
лоте руно», м. Сєвєродонецьк, 
керівник Наталія Стрєльцова; 
Марія Казміна, клуб «Райдуга та-

лантів», м.  Лисичанськ, керівник 
Маіса Гнєушевам. 

Номінація «Народне декора-
тивно-ужиткове, образотворче 
мистецтво»:

І місце – Наталія Антонова,    

с. Співаківка Новоайдарського 
району.

ІІ місце – Зоя Кедич та Лари-
са Гарькава, творче об’єднання 
«Скарбниця талантів» м. Кремін-
на, керівник Лариса Гарькава.

ІІІ місце – Олена Гурин, твор-
че об’єднання «Скарбниця та-
лантів», м. Кремінна, керівник 
Лариса Гарькава; Світлана Вол-
кова, Красноріченська об’єднана 
територіальна громада Кремін-
ського району; Євген Колесніков,       
смт. Новоайдар.

Номінація «Обрядові, родин-
но-побутові дійства»:

І місце – Дитячий колектив 
«Феєрверк» Новоайдарського 
районного Будинку культури, 
керівник Ольга Рубан; Фоль-
клорний ансамбль «Грушиця ку-
дрявая» та дитячий фольклорний 
ансамбль «Дзвіночки» Кудряшів-

ського сільського Будинку куль-
тури Кремінського району, керів-
ник Плужник Галина. 

Номінація «Народний гу-
мор»:

І місце – Дует Тетяна Болді-

нова та Тетяна Чала, 
Айдар-Миколаївський 
сільський клуб Новоай-
дарського району.

ІІ місце – Гурток те-
атральних мініатюр Спі-
ваківського сільського 
Будинку культури Ново-
айдарського району, ке-
рівник Юлія Рябоконь.

Номінація «Народ-
на пісня»:

І місце – Вокальне 
тріо «Айдарія» Новоай- 
дарського районного Бу-
динку культури, керів-
ник Марія Климова. 

ІІ місце – Кушнір Ка-
терина солістка вокаль-
ного ансамблю «Співучі голоси» 
Сватівського територіального 
центру соціального обслугову-
вання, керівник Олена Ляшик. 

ІІІ місце – Вокальний 
жіночий ансамбль «Мрія» 
комунального закладу «Ща-
стинський міський Палац 
культури», керівник Марія 
Януш; Народний квартет 
«Горлиця», Бахмутівський 
сільський Будинок культу-
ри Новоайдарського району, 
керівник Катерина Говоро-
ва. 

Відзнаку «Найкращий 
курінь» отримали Коля-
дівська та Смолянинівська 
сільські ради.

І ось настає урочиста 
мить. Оголошуються пре-
тенденти на отримання 
Гран-Прі фестивалю «Бай-

бак-фест». Номінантами на отри-
мання Гран-Прі стали:

• у І-му, весняному етапі, який 
проводився у Старобільскому ра-
йоні, найбільшу кількість балів 

за обрядові дійства  отримав на-
родний фольклорно-етнографіч-
ний колектив «Білолучанка»;

• у ІІ-му, літньому етапі, що 
проходив у Попаснянському ра-
йоні, своїми іграми підкорив і 
глядачів, і журі театральний гур-
ток «Смайл» з міста Лисичанськ;

• у ІІІ-му осінньому етапі, 
що відбувся у Станично-Луган-
ському районі, «запалив» своїми 
народними танцями хореогра-
фічний колектив «Натхнення» з 
Новострільцівки;

• у ІV-му зимовому етапі, що 
відбувся в Новоайдарському ра-
йоні, номінується вокальне тріо 
«Айдарія» Новоайдарського рай-
онного Будинку культури.

І краще за всіх знає перемож-
ця господар фестивалю – байбак. 
Байбак виносить конверт з пере-
можцем Гран-прі. 

Звучать урочисті фанфари. Го-
лова журі відкриває конверт та 
оголошує переможця. 

Гран-прі отримує вокальне 
тріо «Айдарія» Новоайдарського 
районного Будинку культури, ке-
рівник Марія Климова.

Для усіх присутніх, учасників 
та переможців з вітальними сло-
вами та побажаннями виступили 
голова Новоайдарської районної 
ради Віктор Васильович Мако-
гон та заступник голови Новоай- 
дарської районної адміністрації 
Тетяна Володимирівна Новикова.

Далі ведучий закрив фести-
валь – конкурс «Байбак – фест 
2018» та запросив усіх на цен-
тральну площу для завершення 
свята, де сніжинки закружляли у 
таночку, Зимушка-Зима привіта-
ла усіх та поздоровила зі святом, 
Святий Миколай побажав усім 
благословення, благополуччя та 
гарних новорічних свят, запалив 
вогники на ялинці. Усі присутні 
із радістю закружляли в хороводі 
навколо ялинки. Закінчило свято 
вокальне тріо «Айдарія» з піс-
нею-побажанням «На порозі Но-
вий рік». Тож ми поздоровляємо 
усіх з початком низки новорічних 
свят та бажаємо гарного настрою 
та усього найкращого.

В. ВАСИЛЬЄВА.
Фото М. ЛИТВИНЕНКА.

Дівчата розповіли, що Свя-
тий Миколай - чудотворець, до-
брочинець, чарівник. У ніч на 19 
грудня, у день його пам'яті, він 
розносить дарунки дітям, вітає 
з зимою, благословляє на добрі 
вчинки. Миколай народився у 
280 році Хлопець ріс у добрі та 
любові, але його глибоко засму-
чувала бідність людей. Він як 
міг допомагав бідним родинам, 
дітям-сиротам. Щоб не при-
нижувати людей милостинею,  
він вночі  розносив їжу, одяг, 
ласощі і клав на порозі убогих 
осель. З часом люди довідалися 
про доброчинця і уже відкрито 
йшли до нього із своїми бідами 
та проблемами. 

За легендою, Святий Мико-
лай живе у Раю на небесах і раз 
на рік спускається на землю, 
щоб прийти до діток і принести 
їм дарунки за хороше навчан-
ня, чемну поведінку, повагу 
до батьків та старших людей. 
Святий Миколай все знає про 
діток, усе хороше і погане за-
писане у нього у великій книзі, 
котру допомагають йому запо-
внювати ангели цілий рік. А 
якщо котрась дитина була не-
чемною чи не хотіла вчитися, 
то замість Святого Миколая у 
чарівну грудневу ніч до нього 
прийде чортеня Антипко. Але 
то буває дуже рідко, бо дітки у 
нас усі слухняні і добре вчаться 

на радість батькам.
Ще з дитинства люблю я це 

свято:
За вікном сніговиця реве,
Візерунки на вікнах морозні,
В небі місяць, мов човен пливе.
Зірочки заглядають у хату,
Білий сніг у віконце летить,
Розуміють дорослі й малята:
На землі править диво в цю 

мить!
Концертна програма була 

дуже насиченою та яскравою. 
Розпочала її своїм виступом 
чарівна Аліна Лактіна, що 
заспівала гарну пісню «Така 
зима лише на Україні». 

Естафету першої виконавиці 
перейняла  Аліна Пігуль. Її ви-
конання пісні «Заметает зима» 
прямо перенесло нас на свят-
ково вбрані вулиці та додало 
новорічного настрою. Чудово 
виступила Наталія Гречишкіна 
з піснею  «Коляда-Україна мо-
лода». Ще раз змусив повірити 
в диво юний співак Володимир 
Михайлюк. У його виконанні 
пролунала пісня «Дід Мороз».

Крістіна Магдич 
підготувалась до концерту, ви-
конавши чудову пісню «Під 
Новий рік». Аплодисменти на її 
адресу пролунали цілком заслу-
жено. «Новорічна» - саме з та-
кою назвою виконала пісню Ка-
терина Сидоренко. Новорічний 

настрій забезпечено на 
всі 100%!

Підтримали свят-
кову новорічну тема-
тику Інна Рижкова з 
піснею «Когда придет 
Новий год», Ганна 
Кішкінова з яскравою 
композицією «А на 
порозі Новий рік»» 
та Поліна Буйлова 
з красивою піснею 
«Новогодний секрет». 
Анастасія Шилова 
виконала проникли-
ву пісню «Різдвяний 
вечір»

Неймовірним був 
виступ старшого во-
кального ансамблю 
Школи мистецтв з 
яскравою піснею 
«Щасливого Нового 
року», що надихнула 
всіх на віру в новорічні 
казкові дива.

І дива не змусили на себе    
довго чекати! 
«Заматуйте, друзі, подих:
Миколай сьогодні ходить.
У віконце заглядає, подарунки 

підкладає.
Звечора повірте в диво, ну а 

зранку вже сміливо
Під подушку заглядайте і     

дарунки забирайте». 
Тож, як же залишити тала-

новитих юних виконавців без 
подарунків? Ні, це просто не-
можливо и не припустимо! 
Всім артистам, що взяли участь 
в концерті,  директор ДМШ 
К.В. Тихонова вручила солодкі 
дарунки, привітавши із святами 
та побажавши й надалі розви-
вати свої таланти та сяяти як 
маленьким зірочкам. «Вітаю з 

Днем Святого Миколая. Нехай 
ваші серця відкриваються для 
справжнього дива, нехай ваші  
душі  покинуть усі сумніви та 
печалі, нехай сьогодні буде той 
самий день, коли ви розквітнете 
та засяєте променями радості, 
щастя. Бажаю добробуту та 
здоров’я, солодких миттєвостей 
життя та щирих посмішок 
рідних», - побажала директор і 
діткам, і викладачам.

Свято добігло кінця. Та воно 
принесло позитивні емоції та 
яскраві враження, налаштувало 
на чудовий казковий настрій та 
змусило вкотре повірити в диво. 
Тож, можемо сказати, що все 
тільки починається! Чудових 
всім новорічних свят!

М. ТИХОНОВА.

Закінчення. Поч. на 4-ій стор.

Відповідально підготувались до зустрічі Святого Миколая юні музиканти з Дитячої школи ми-
стецтв Новоайдару. Вони присвятили цьому святу незабутню концертну програму.

«Є свято гарне в Україні. Є свято казки чарівне. Що Миколай в святій ряднині слухняним ласощі 
несе. Це свято раз буває на рік. Воно нікого не мине. Бо Миколай Святий із неба в оселю кожну за-
зирне», - такими словами розпочали ведучі Анастасія Приказчикова та Наталія Гоцман святкову 
програму, на яку зібралось багато дітлахів та дорослих, що дуже полюбляють музику.
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Овен   
Буквально с первых месяцев 

начнется череда перемен прак-
тически во всех сферах жизни, 
грядут судьбоносные встречи и 
приятные события. Благие на-
чинания увенчаются успехом, а 
при возникновении трудностей 
на помощь всегда придут друзья 
и родственники. В феврале – мар-
те Овнам захочется что-либо из-
менить в своей жизни, и именно 
этот период будет идеальным для 
экспериментов. Апрель начнется 
с довольно нестабильного состоя-
ния, которое может продолжаться 
до начала летнего сезона. Период 
с июля по сентябрь будет наиболее 
благоприятным временем для рас-
крутки собственных проектов или 
начала бизнеса. В период с октя-
бря по декабрь жизнь будет спо-
койная во всех отношениях, глав-
ное – найти правильный баланс 
между работой и личной жизнью. 

Телец  
Тельцам в 2019 году можно 

смело принимать важные реше-
ния, касающиеся как професси-
ональной деятельности, так и 
личной жизни, поскольку они об-
речены на успех. С самого начала 
года представителей этого знака 
будет преследовать масса благо-
приятных возможностей, которые 
помогут воплотить в жизнь дав-
ние планы и мечты, а также до-
стичь поставленных целей. Весна 
для большинства Тельцов станет 
судьбоносной и продуктивной. 
Период с июня по сентябрь будет 
отличным временем для тщатель-
ного анализа личной жизни. Море 
ярких эмоций и чувств будут пере-
полнять Тельцов, а вокруг воца-
рится атмосфера романтики.  На-
чиная с октября и до конца года 
финансовые дела Тельцов пойдут 
вверх, благодаря чему удастся зна-
чительно увеличить капитал и по-
полнить сбережения. Если деньги 
откладывались на крупную покуп-
ку, например, машины или квар-
тиры, то именно сейчас настало 
время осуществить давнюю мечту.

Близнецы   
Для людей, рожденных под 

знаком Близнецов, 2019 год будет 
успешным и динамичным. Звезды 
будут благотворно влиять на все 
сферы их деятельности. Предста-
вители этого знака смогут значи-
тельно подняться по карьерной 
лестнице, поскольку все многолет-
ние труды будут вознаграждены. 
Февраль не выделяется особыми 
важными событиями, поэтому 

астрологи советуют Близнецам 
посвятить это время себе. С нача-
лом весеннего сезона жизненная 
активность Близнецов заметно 
повысится, и свободного времени 
практически не станет. Начиная с 
июня темп жизни можно поуба-
вить, дать возможность организму 
отдохнуть и восстановить силы. 
Осенний период будет охвачен 
профессиональной деятельно-
стью, появится возмож-
ность показать себя 
и проявить таланты, 
успехи и достоинства, 
главное – не упустить 
свой шанс и вниматель-
но относиться к знакам 
судьбы.

Рак  
Ракам 2019 год при-

несет множество сюр-
призов – всем без ис-
ключения. Февральские 
дни сулят много пере-
мен, важно не бояться 
возникающих препятствий и зами-
нок на пути к цели. Весенний пе-
риод можно охарактеризовать как 
плавный и размеренный, жизнь бу-
дет напоминать корабль, который 
неспешно плывет по волнам. Ле-
том даже самые заядлые трудого-
лики почувствуют непреодолимый 
интерес к путешествиям и новым 
знакомствам. В осенне-зимний пе-
риод Ракам полезно будет посвя-
тить время духовному развитию и 
совершенствованию полученных 
навыков. В конце года будет при-
сутствовать ярко выраженная тен-
денция улучшить уровень жизни, 
обрести семейное счастье и укре-
пить здоровье.

Лев   
Для людей, родившихся под 

знаком Льва, 2019 год насыщен 
переменами, которые в большин-
стве случаев будут позитивно вли-
ять как на профессиональную сфе-
ру деятельности, так и на личную 
жизнь. Весна, как и полагается, 
будет овеяна теплой романтиче-
ской атмосферой. Трудовые будни 
скрасят яркие эмоции и чувства, 
которые непременно захватят 
Львов. В первой декаде июня воз-
можно нестабильное психологи-
ческое состояние, которое может 
выбить Львов из колеи и привести 
к депрессии. Период, начавшийся 
в сентябре, вряд ли будет таить в 
себе какие-то подводные камни, 
поэтому жизнь Львов пройдет в 
стабильно позитивной атмосфере. 
Глобальные перемены маловеро-
ятны, но улучшение финансового 

положения не заставит себя ждать. 
Ближе к концу года Львам стоит 
уделить особое внимание семей-
ным отношениям и найти решение 
проблем, которые постоянно от-
кладываются «на потом». Не за-
будьте осчастливить домочадцев 
внеплановой поездкой или начни-
те наконец делать ремонт: звезды 
говорят, что это время для него 
наиболее благоприятно.

Дева   
2019 год пройдет для Дев под 

влиянием Меркурия. И стоит отме-
тить, данный год даст почувство-
вать представителям этого знака 
себя в своей тарелке. Год обещает 
быть легким, непринуждённым и 
интересным. Но кроме прекрас-
ных перспектив год сулит серьез-
ный шаг в будущее: предстоит о 
многом задуматься, произвести 
работу над различными ошибками 
и подвести итоги бытия. Самым 
непредсказуемым и пиковым сезо-
ном станет лето! Судьба пригото-
вила много сюрпризов! В личной 
жизни ждет крутой всплеск эмо-
ций и чувств. Ноябрь 2019 года 
внесет свои коррективы в рабочие 
будни Руководство уже сейчас го-
товит для тебя ответственное зада-
ние или новую должность.

Весы   
Весов в 2019 году ожидает мас-

са заманчивых предложений, от 
которых невозможно отказаться. 
Представители знака стоят на по-
роге крупных перемен. В феврале 
Весы наконец-то избавятся от не-
нужных связей и установят кон-
такты с теми людьми, общение 
с которыми приносит радость и 
умиротворение. Весной произой-
дет множество ярких событий в 
личной сфере. Весы в любом 
случае найдут время для релакса-
ции. В июле возможны семейные 
конфликты из-за того, что Весы 
начнут слишком много времени 
уделять своему хобби. Проблем со 
здоровьем не предвидится. Осе-

нью 2019 года Весы могут завести 
новые полезные знакомства, полу-
чить интересный опыт и продви-
нуться в карьере.

Скорпион   
В 2019 году расположение пла-

нет для Скорпиона будет крайне 
благоприятным. Представители 
этого знака без труда смогут до-
биться успеха. Кардинальные 
изменения в своей жизни они 

почувствуют уже с 
наступлением весны. 
Приливы творческого 
вдохновения заставят 
их браться за новые, 
самые смелые и не-
ожиданные проекты, 
а также побудят при-
ложить все усилия для 
обеспечения благопо-
лучия своих близких. 
Награду за труды дол-
го ждать не придется: 
она появится уже ле-
том. Это же время бла-

гоприятно для построения новых 
отношений и укрепления уже сло-
жившихся. К концу года Скорпи-
оны ожидаемо захотят отдохнуть. 
Декабрь ожидается спокойным и 
без каких-либо сюрпризов. В это 
время появится возможность по-
жить размеренной жизнью и под-
вести итоги наполненного бурны-
ми событиями года.

Стрелец   
2019 год у людей, рожденных 

под знаком Стрельца, будет непро-
стым. Событий ожидается мно-
го, но не все они будут со знаком 
плюс. В самом начале года воз-
можно ухудшение физического 
самочувствия. С наступлением 
весны Стрелец воспрянет духом. 
Он вспомнит свои главные черты 
характера — активность и целе-
устремленность. Во всех делах 
наметится значительный подъем 
и появятся причины смотреть на 
жизнь с оптимизмом. Приложен-
ные усилия не пропадут зря: уже 
к августу достаток Стрельца вы-
растет настолько, что он задума-
ется о крупных покупках, напри-
мер квартире или машине. Осенью 
возможен брак или рождение 
ребенка. В плане работы и твор-
чества этот период также очень 
плодотворен. Особенно благопри-
ятным для рождения новых идей 
станет сентябрь. В конце года воз-
можна легкая депрессия. Скорее 
всего, это следствие осеннего пе-
реутомления. Бояться ее не стоит: 
нужно просто побольше отдыхать, 
и вскоре она пройдет без следа. 

Козерог   
Козерог — знак серьезный и 

ответственный, однако в наступа-
ющем году Свиньи ему придется 
приготовиться к нарушению зара-
нее продуманных планов. Наибо-
лее благоприятное время года для 
Козерога — весна. С появлением 
свежей зелени можно ожидать ис-
полнения давних желаний, а так-
же личностного роста и развития. 
Женщины-Козероги, которые пока 
не нашли свою половинку, в 2019 
году могут рассчитывать на голо-
вокружительный роман. У других 
представителей знака в личной 
жизни тоже все отлично. Мужчи-
ны-Козероги, чье сердце пока сво-
бодно, могут рассчитывать на пер-
спективное знакомство осенью. В 
целом 2019 год для Козерогов го-
товит много судьбоносных момен-
тов во всех сферах жизни. Плюс 
в том, что все изменения будут в 
лучшую сторону. 

Водолей  
Водолеи могут уже сейчас на-

чинать строить планы и пред-
вкушать успех: в 2019 году вы 
окажетесь баловнями Фортуны, 
а звезды будут на вашей стороне. 
2019 год станет для вас настоящей 
шкатулкой, исполняющей ваши 
желания. Весна подарит Водоле-
ям рабочий настрой, работа будет 
буквально кипеть в ваших руках, 
а идеи – «бить фонтаном». Летом 
можно сбавить трудовые обороты 
и предаться богемной жизни. По-
сещать театры, кинопремьеры и 
выставки, рестораны и светские 
мероприятия. Осень вернет вас 
«на круги своя», и вы опять как 
белка в колесе начнете плодотвор-
но трудиться. А вот за здоровьем 
в этом году нужно будет следить 
и не пропускать тревожные зво-
ночки! Не испытывайте свой ор-
ганизм на прочность, и все у вас 
получится!

Рыбы  
Год Кабана принесет Рыбам 

массу положительных моментов. 
Год будет весьма продуктивным 
и радостным. Рыб ожидает твор-
ческая самореализация. В 2019 
году в семье воцарится гармония 
и стабильность, поэтому предста-
вители знака смогут наслаждаться 
покоем и умиротворением. В мае 
возможно продвижение по карьер-
ной лестнице, представителям 
знака могут даже предложить ру-
ководящую должность. В год Жел-
той Свиньи Рыбам следует вести 
себя естественно, и окружающие 
обязательно потянутся. 

2019 год – год Желтой земляной Свиньи (Кабана). Если верить китайскому календарю, то он начнется 5 февраля 2019 г.
Без сомнения, практически у всех свинья – символ богатства, процветания и благополучия. Звездочеты говорят о том, что по восточным поверьям год Свиньи – год 

активный, наполненный весельем, щедростью и добротой.  
Свинья – животное домашнее. И, конечно, его стихия – друзья, близкие, родные. Поэтому данный год позволит достичь взаимопонимания, успехов и гармонии именно 

в семейном кругу и в этой сфере. А еще считается, что именно в год Свиньи браки создаются прочные и крепкие. 

Хорошие перемены
Заканчивается 2018 год со своими сложностя-

ми и добрыми делами. А хорошего можно увидеть 
много, вникнув в повседневную жизнь нашего по-
селка.

Много можно сказать о чистоте вокруг, новых 
тротуарах, красивой площади перед Домом культу-
ры. А сам ДК – это же настоящий дворец, отремон-
тированный до блеска. Люди охотнее потянулись 
к этой красоте, к общению. А какой уют и тепло 
встречают вас в библиотеке, где много новинок 
прессы, проходят интересные встречи!

Как не сказать теплые слова о нашем поселковом 
голове Игоре Викторовиче Шопине. Везде чувству-
ется его старание, желание сделать наш райцентр 
еще лучше, чище и красивее. А за ту футбольную 
площадку, что появилась недавно, молодежь с на-

ступлением весны скажет «спасибо» много раз. 
Наш мэр - сам спортсмен, понимает, что нужно 
молодежи, да и другим желающим приобщиться к 
здоровому и активному образу жизни.

Уже не один год в поселке в ночное время суток 
хорошее освещение улиц, благоустроена детская 
площадка в сосновом парке, привыкли к новому 
мосту через реку, чистым улицам.

Скромный, трудолюбивый, наш поселковый го-
лова оправдывает доверие односельчан, которые 
голосовали на выборах за его кандидатуру.

В канун Нового года хочется поблагодарить ува-
жаемого Игоря Викторовича за все добрые дела на 
благо нашего поселка, пожелать крепкого здоровья 
и дальнейших успехов в служении новоайдарцам.

С уважением – В. МАКАРОВА,
 жительница поселка Новоайдар.

Спасибо за заботу
В преддверии Нового года хотелось бы поделиться радостью. Не-

давно наша молодая семья пополнилась новым членом семьи - таким 
долгожданным маленьким человечком! Это огромная радость для нас, 
которую просто невозможно описать словами. Действительно, очень 
долгожданный, желанный ребенок.

Очень приятно, что это счастье, эту радость с нами разделили не 
только родные люди. Поддержали нас морально и материально  коллеги 
- сотрудники предприятия «Айдарский пекарь». Они не только принесли 
подарки малышу, но и сказали так много добрых слов и пожеланий, что 
на глаза наворачивались слезы радости, благодарности.

Для нас эта поддержка очень ценна. Нам приятно такое внимание со 
стороны руководства и коллектива предприятия. От всего сердца выра-
жаем вам благодарность за заботу! Поздравляем с наступающим Новым 
годом! Успехов вам, счастья большого, исполнения желаний!

С уважением - семья Кирсановых.
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считать недействительным

28 декабря – 1 год светлой памяти 
родного и близкого человека

ПРИХОДЬКО Валерия Ивановича

 Как трудно отпускать любимых 
нам людей в страну, где нету боли и 
всегда спокойно. А нам приходится 
переживать и дальше жить, и душу 
согревать, когда бывает знойно. Не 
выразить словами, не унять внутри 
ту боль, что щемит сердце, вызывая 
слёзы, и нет лекарства, только тиши-
на со временем затянет в теле раны и 

занозы. На столе портрет на нас смотрящий будет долго о себе на-
поминать, и туда, куда они уходят, нет возврата, как бы ни было нам 
трудно - нужно отпускать!
ПОМНИМ. ЛЮБИМ. СКОРБИМ.

Родные и близкие.

1 год  светлой памяти
ПРИХОДЬКО Валерия Ивановича

   Светлая и вечная память навсегда останется в наших сердцах. Все, 
кто знал его, вспомните добрым словом и тихой молитвой. Царствие 
небесное и вечный покой душе.

Коллектив редакции газеты «Вестник Новоайдарщины», 
ветераны журналистики.

Закупка МЕДА, ВОСКА, МЕР-
ВЫ. Обмен ВОЩИНЫ. Про-
дажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и 

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ
099-097-91-78, 097-782-69-86.

ДОМ с усадьбой. 066-052-77-07.
однокомнатную КВАРТИРУ, 

кв. Шевченко (11-Пятилетки), воз-
можен торг. 095-223-24-27.

трехкомнатную КВАРТИ-
РУ, ул. Южная. 095-173-76-33,                 
066-235-79-40.

ВАЗ-2107, 1999 г.в., 066-728-69-61, 
095-604-45-84. (Звонить после 18:00)

ДРОВА сосновые, ПИЛОМА-
ТЕРИАЛЫ, любого сечения.   
099-145-93-91.

КУР-НЕСУШЕК. 050-168-20-21.
КРОЛИКОВ, порода «Полтав-

ское серебро». 066-807-48-69. 

продам

ЗАВОД КУПИТ МЕД, ВОСК 
ПОСТОяННО, 099-371-00-31.

ПОСТОяННО ЗАКУПАЕМ 
МЕД, 066-248-30-68, 068-438-93-33.

ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, 
ОбМЕН ВОЩИНЫ, МЕД,              
050-704-33-18. 

«Салтовский мясокомбинат» 
ЗАКУПАЕТ КРС, 096-258-58-06, 
050-753-45-19, Алексей.

КРС, 099-005-75-77.
ЗАКУПАЕМ КСР, ДОРЕЗ. 

099-011-98-55.
ТРАКТОР, 050-563-71-59.

куплю

Высокое качество, 
точный вес, доставка 

066-928-50-36

Выражаем искренние соболезнования Ольге Леонидовне Корж 
и ее семье в связи с невосполнимой утратой - преждевременной 
смертью брата 

МИРОНОВА Александра Леонидовича.
Семьи Кишкиновых, Русиновых, Добривечер.

Коллектив КНП «Новоайдарский ЦПМСП» выражает искрен-
ние и глубокие соболезнования главному врачу Корж Ольге Лео-
нидовне по случаю невосполнимой утраты – смерти дорогого и 
близкого человека – брата

МИРОНОВА Александра Леонидовича.

Классный руководитель, учащиеся 4-а класса Новоайдарской шко-
лы-гимназии и их родители выражают искренние соболезнования 
Сергиенко Вячеславу по поводу преждевременной смерти отца

СЕРГИЕНКО Александра Николаевича.

ПОМНИМ.. .

Утерянное приписное удостоверение на имя Калмыкова Игоря 
Александровича считать недействительным.

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

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 
Установка, ремонт. 066-718-79-40.

Пассажирские перевозки ком-
фортабельным микроавтобусом, 
Счастье - Новоайдар - Харьков.                   
050-475-31-63, 068-900-72-75.

услуги

работа

Внимание! Продолжается подписка 
на районную газету на 2019 год.

Если хотите получать газету с 1 февраля, успейте 
подписаться до 18 января.

Цена подписки на полугодие в редакции – 150 грн. 
Месячная подписка - 30 грн.

Сделайте подарок себе и своим близким!
Каждую пятницу в редакции вы также можете                  

купить свежий номер газеты. Цена - 5 грн.
Оставайтесь с нами!  

Мы ценим вашу поддержку!

Почта «DELIVERY»
Доставка посылок по Укра-
ине. Лучшее соотношение 
цены и качества.

Тел. 067-627-45-89
www.delivery-auto.com

ТОВ «Айдар-МилаМ» на постоянную работу требуются ФАСОВ-
ЩИЦЫ МУКИ, 099-508-25-49.

Требуется ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. 099-943-91-17.

СЕМЕНА
подсолнечника, 

кукурузы
(отечественной и 

импортной селекции), 
а также эспарцет, 

люцерна, костер, суданка.

Тел. 066-494-46-15
Магазин «Урожай»

г. Старобельск, ул. Кирова, 43/а, 
в районе монастыря (бывшая ВЧ)
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

Администрация, профсоюзная организация 
Новоайдарской санаторной школы-интерната        
поздравляет своих сотрудников:

ЕКАТЕРИНИНУ Арину Васильевну, НАЙДЫШ 
Елену Васильевну, СКИДАН Галину Анатольев-
ну, ДМИТРИЕВУ Елену Викторовну, АДОНИНУ 
Галину Григорьевну, ДОЛБИНА Дмитрия Серге-
евича, БОЧАРОВУ Татьяну Андреевну, УКРАИН-
СКУЮ Наталью Алексеевну с Днём рождения!

Желаем счастья в декабре рождённым, чтобы весь 
мир у ваших ног сиял! И чтобы радостью всегда был 

дом ваш полон, и ангел вас чтоб вечно ох-
ранял. Пусть зимние снега вас закаля-

ют, друзья вас не покинут никогда, 
любимые пускай вас согревают и, в 
дом вам не придёт пускай беда!

Президиум районного совета 
ветеранов, союз ветеранов Афганистана, обще-
ственная организация инвалидов-ветеранов Чер-
нобыля сердечно поздравляют с Днем рождения 
участника боевых действий уважаемого КУТЕ-
ПОВА Василия Федоровича; воина-интернацио-
налиста, уважаемого ИВАНОВА Ивана Николае-
вича!

В День рождения улыбок, цветов, замеча-
тельных, праздничных слов - процветания, 
успеха и счастья, дней веселых, добрых, 
прекрасных!
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В предстоящем 2019 году ни-
каких особых сложностей с со-
ставлением новогоднего меню 
у хозяек не будет. Согласно Во-
сточному календарю, Желтая 
Земляная Свинья отличается спо-
койным и благородным нравом. 
Она добродушна и милосердна, 
ценит единство и лад в семье, 
трудолюбие, заботу о семейном 
благополучии и достатке.

В отличие от символа года 
уходящего — Желтой Земляной 
Собаки — Свинья не столь при-
вередлива в выборе пищи. По-
этому вы без труда определитесь 
со списком угощений для встре-
чи Нового года 2019. Правда, 
некоторые ограничения все же 
стоит учесть.

Чтобы не обидеть хозяйку 
грядущего года, не готовьте для 
праздничного стола:

- горячие блюда из свинины;
- свиные колбасы и рулеты;
- закуски из сала и бекона;
- нарезки из свиной буженины 

и ветчины;
- паштеты и суфле из этого 

вида мяса.
Что должно быть на новогод-

нем столе 2019 в год свиньи (уве-

ренно вписывайте в новогоднее 
меню 2019):

- традиционный «Оливье» (с 
говядиной либо курицей);

- любимую многими селедоч-
ную «Шубу»;

- оригинальные слоеные са-
латы (без свинины);

- вкусные рыбные закуски и 
ассорти;

- роскошную сырную тарел-
ку;

- угощения из морепродук-
тов;

- яркие овощные нарезки;
- горячие овощные блюда;
- ароматную закусочную 

выпечку;
- пестрые канапе, ми-

ни-рулеты и пирожки;
- паштеты и фаршированные 

яйца;
- заливной язык, холодец из 

курицы;
- гарниры и закуски из карто-

феля и круп;
- горячие блюда из рыбы, 

птицы, говядины, баранины;
- нарядные торты, пироги, пи-

рожные, конфеты;
- разнообразные десерты, 

фруктовые ассорти;

- обязательно — интересные 
блюда новинки (покровительни-
ца года весьма благосклонна к 
новизне, интригующим экспери-
ментам сюрпризам).

Салат «Респект»
1. 500—600 г куриного филе 

зальем кипятком. После закипа-
ния добавим соль, отварим филе 
в течение 20 мин. Выключим 
огонь, оставим филе в бульоне 
еще на 5—7 мин. Остудим. На-
режем крупной соломкой.

2. Подготовим остальные ин-
гредиенты. Кубиками нарежем 
350 г консервированных ана-
насов. Соломкой — 350 г сочно-
го болгарского перца (красного 
и темно-зеленого).

3. Курицу, ананас и овощи 
смешаем. Добавим в салат: ще-

потку соли, 100 г обжаренных 
орехов кешью (если их нет, за-
меним дроблеными средними 
кусочками грецкими), 100 г 
крупного светлого изюма. За-
правим качественным майоне-
зом.

 
Салат «Сугробы»

1. Картофель (250 г) отварим 
«в мундире». 5 яиц приготовим 
вкрутую. Остудим.

2. Крупно натрем 150 г мор-
кови. Кубиками нарежем 80 г 

репчатого лука. Смешаем, пас-
серуем в растительном масле, 
после чего остудим.

3. Отварим до мягкости 500 г 
телятины. Также остудим.

4. Картофель крупно натрем. 
Так же измельчим 170 г сыра. 
Телятину нарежем соломкой. 

Разрежем аккуратными поло-
винками яйца. Желтки разом-
нем, смешаем с майонезом. На-
чиним подготовленные белки.

Выкладываем салат «Су-
гробы» в пять слоев (поверх 
каждого нанесем густую сеточ-
ку майонеза):

1. Пассерованные лук с мор-
ковью.

2. Отварная телятина.
3. Тертый картофель.
4. Фаршированные половин-

ки яиц (начинкой вниз).
5. Тертый сыр, укроп либо 

другая зелень для декора.

Салат «Оливье 
по-новому»

1. 400 г отваренного «в 
мундире» картофеля, 150 г яр-
ко-оранжевой отварной морко-
ви, 150—200 г свежих и 300 г 
маринованных огурцов, 500 г 
куриных окорочков холодного 
копчения (можно заменить их 
копченым куриным либо го-
вяжьим филе), 1 твердое кис-
ло-сладкое яблоко — нарежем 
кубиками. Все смешаем.

2.  Мелко нарежем и до-
бавим в «Оливье» 75 г салат-

ного репчатого лука, 1 веточку 
кинзы, 3—4 веточки укропа. 
Вновь перемешаем. Заправим 
салат майонезом. Чтобы заправ-
ка была нежной и менее кало-
рийной, смешаем майонез в 
пропорции 1:1 с йогуртом либо 
сметаной.

* * *
- Ну что вы с Катей решили по 

поводу Нового года?
- Мы решили - пусть наступа-

ет!
* * *

А вы уже заготовили шаблон 
для СМС – «Спасибо! И тебя с 
праздником! А ты кто?»

* * *
Утро 1 января.
На столе записка: С Новым Го-

дом!
P.S. Рассол в холодильнике.
P.P.S. Холодильник на кухне.

* * *
- Дорогая, что подарить тебе 

на Новый год?
- Ой, милый, ну я даже не 

знаю...
- Хорошо, даю тебе еще год на 

размышления.
* * *

После новогодней елки в дет-
ском саду отец говорит сыну:

- Сынок, ты уже большой, до-
лжен понимать, что никакого 
Деда Мороза нет. Это был я.

- Да, я знаю. Ведь аист - это 
тоже ты.

* * *
Самый короткий день в году - 1 

января. Просыпаешься - за окном 
уже темнеет.

* * *
Разговор двух блондинок.
- Представляешь! Говорят, 

что этот Новый год выпадет на 
пятницу!

- Да-а! Только бы не на три-
надцатое!

* * *
Всем, кто жалуется на от-

сутствие новогоднего настрое-
ния: ребят, может, 1-го выйдем и            
поработаем?

* * *
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Возможно, я в прошлом году не-

правильно написал слово Роrsсhе...

* * *
2-го января человек на 80% 

состоит из майонеза.

* * *

Три стадии взросления муж-

чины: 1) Он верит в Деда Моро-
за. 2) Он не верит в Деда Мороза.        
3) Он - Дед Мороз.

* * *
1-е января.
С утра в магазине было пустын-

но... Потом потянулись дети с за-
писками...

* * *
А больше всего я люблю 

Новый год за то ощущение бе-
скрайнего простора, которое воз-
никает после того, как ты выки-
нул эту елку.

* * *
Акция «Не трогайте, это на 

Новый год!» закончилась 31 дека-
бря. 

С 1 января началась другая: 
«Ешьте, ешьте, а то испортит-
ся!»

* * * 
Целых два месяца коллектив 

фирмы праздновал Новый Год, 
пока кто-то не додумался оторвать 
листок с 1-ым январем.

* * *
Мой папа боится Деда Моро-

за. Когда приходит Дед Мороз я 
не могу найти папу.

* * *
Самое главное в Новый год это 

не ёлка, и даже не мандарины, са-
мое главное это не оказаться 1 
января на YouTube.

* * *
Самое тихое время в году - 1 

января до полудня: ни пешеходов, 
ни пробок...

* * *
Нет повести печальнее на 

свете, чем Новый год и мысли 
о диете…

* * *
Отправляясь на новогодний 

корпоратив, помните, что вам с 
этими людьми ещё работать.

* * *
Как понять, что корпоратив-

ная вечеринка вчера удалась?Это 
когда на следующее утро каждо-
го входящего в офис сотрудника 
остальные встречают хохотом и 
аплодисментами.

* * *
Самый лучший натюрморт, 

который я видел в своей жизни 
- это вид на открытый предно-
вогодний холодильник.

По традиции меню новогоднего застолья составляют с уче-
том символа предстоящего года по Восточному календарю. Пра-
вить грядущим 2019 будет Желтая Земляная Свинья, а значит, 
готовить и оформлять праздничные угощения желательно в со-
ответствии с ее «предпочтениями». В подборке — рецепты ори-
гинальных и, конечно же, вкусных закусок, салатов к новогоднему 
столу 2019. Надеемся, они пополнят копилку ваших любимых 
новогодних блюд.


