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З Новим роком та Різдвом Христовим!

Дорогі наші читачі! Зараз ви
тримаєте в руках перший номер
районної газети в 2019 році!
Щиро дякуємо вам за довіру, за те,
що залишаєтесь разом з нами! Цей
номер ми намагалися зробити яскравим та святковим, щоб позитив та
гарний настрій не полишали вас ні на
хвилину!
Та якщо хтось з ваших рідних чи знайомих ще не встиг передплатити «Вісник
Новоайдарщини», раді вітати у нас в
редакції. Заходьте – ми вам обов’язково
допоможемо!
Щиро вітаємо з наступаючим Різдвом
Христовим! У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в кожному

домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги,
успіхів у всіх починаннях, побільше
радості, міцного здоров’я та всіх благ! Нехай виправдовуються всі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!
Тихо на землю спустилось Різдво.
Хай принесе воно в дім ваш добро,
Щастя і радість, багато любові,
Хай буде сила і міцне здоров’я.
Нехай сім’я буде дружня й багата,
Достаток і сміх хай лунають у хаті.
Бог хай дарує щасливе життя.
З вірою в краще ідіть в майбуття!
З повагою – колектив редакції
газети «Вісник Новоайдарщини».
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НОВОАЙДАРЩИНИ»

Президент Петро Порошенко
оголосив про припинення воєнного стану з 14.00 годин 26 грудня. Про це Глава держави заявив
на засіданні Ради національної
безпеки і оборони України.
«Зараз рівно 14:00 і сьогодні, зараз о 14:00 припиняється
воєнний стан. Це моє принципове рішення. Воно ґрунтується на аналізі всіх складових
поточної безпекової ситуації в
державі», - підкреслив Петро
Порошенко.
Глава держави зауважив,
що рішення про припинення
дії воєнного стану ухвалюється незважаючи на те, що
ситуація довкола України не
дуже змінилась. «Ви бачите,
що ОБСЄ підтвердила данні
нашої розвідки і в районі Луганська знайдено підтягнуті
засоби і реактивні системи
«Град»; збільшено кількість
артилерії; не відведені танки, які
були зафіксовані супутниковими знімками наших союзників
по НАТО; не зменшено кількість
військової присутності Російської
Федерації в Азовському морі. На
жаль, і кількість особового складу не відведена», - перерахував
Президент.
Водночас Глава держави наголосив, що «в абсолютно іншому
вимірі перебувають зараз оборонні можливості українських
Збройних Сил і інших підрозділів
сектору оборони і безпеки».
За його словами, проведена величезна робота із передислокації,
із скорочення термінів бойового
злагодження, із доукомплектації
за рахунок резервів першої черги, із поставок у війська нового озброєння і модернізованого
озброєння і воєнної техніки.
Президент доручив проінформувати про відповідні оновлення
українське суспільство: «Люди
повинні знати, що зроблено за
цей місяць. Яким чином посилено оборонні спроможності держави».
«Ми говоримо не лише про
захист територіальної цілісності,
не лише про оборону кожного
клаптика української землі, ми
говоримо про безпеку людей. І
головна вимога до Президента
як Верховного Головнокомандувача, до Уряду, до Збройних Сил,
до поліції, до прикордонників, до
Національної гвардії, до Служби
безпеки України – ключова позиція захистити людей», - наголосив Петро Порошенко.
president.gov.ua

У рамках реформи сільської
медицини, ініційованої Президентом Петром Порошенком,
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
спільно з Міністерством охорони
здоров’я продовжує активну реалізацію проектів з будівництва
сучасних амбулаторій.
Нові сучасні медичні амбулаторії, які наразі будуються у сільській місцевості – це доступність
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медичної допомоги для кожного
сільського жителя. Це зручні та
комфортні умови для пацієнтів,
сучасне обладнання, включаючи телемедицину та службовий
транспорт.
Наразі затверджено будівництво 517 таких закладів у всіх
областях. На більшій половині
об’єктів вже розпочаті будівельні роботи. У Кіровоградській,

приватних та багатоквартирних
житлових будинків.
Нагадаємо, 23 липня 2018 року
набрав чинності Закон України
«Про енергетичну ефективність
будівель» та розпочато діяльність
Фонду енергоефективності, що
передбачає збільшення об’ємів
виконання будівельних робіт із
термомодернізації. Крім того, 1
грудня вступили в дію оновлені

Дніпропетровській, Луганській,
Миколаївській та Хмельницькій
областях розпочато будівництво
всіх об’єктів мережі закладів первинної медичної допомоги.
Нові амбулаторії будуються за
рахунок фінансування з державної субвенції місцевим бюджетам
на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості.
У 2017-2018 роках її розмір складає 5 млрд гривень. У 2019 році
у державному бюджеті передбачений ще 1 млрд гривень на сільську медицину.
За інформацією Мінрегіону.

державні будівельні норми (ДБН)
щодо теплоізоляції фасадів (ДБН
В.2.6-33:2018 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування»), які, зокрема, передбачають
впровадження
європейських
вимог до енергомодернізації фасадів. Проведення таких заходів
дозволить українцям заощаджувати до 15% тепла щороку, а для
всієї країни ця економія може
скласти близько 3 млрд грн за
умови термомодернізації 3% всіх
будівель щороку.
За інформацією Кабінету
Міністрів України.

Кабінет Міністрів України затвердив оновлений Перелік будівельних робіт, які не потребують
документів на їх виконання, та
після закінчення яких об’єкт не
підлягає прийняттю в експлуатацію.
Відповідний проект постанови розроблений Міністерством регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України.
Відтепер для проведення будівельних робіт з комплексної
теплоізоляції вже введених в
експлуатацію житлових будинків (стін, даху, горища, технічного поверху, цоколя чи підвалу) не потрібно отримувати
такі дозвільні документи.
Це стосується індивідуальних житлових будинків, які належать до об’єктів із незначними
(СС1) наслідками, та багатоквартирного житла висотою до 100 м
- об’єктів із середніми (СС2) наслідками.
Раніше щоб провести утеплення житлового будинку, наприклад,
стін, даху чи горища, потрібно
було отримувати обов’язковий
дозвіл ДАБІ. Це могло затягувати проведення таких робіт на декілька місяців. Тому оновлюючи
перелік нескладних будівельних
робіт, які можуть виконуватися
без дозволу і які не потребують
введення в експлуатацію, включено ще і роботи з теплоізоляції

Громадяни похилого віку та
особи з інвалідністю потребують
турботи та постійної уваги з боку
держави.

Саме тому обласна влада тримає це питання на постійному
контролі. Про це заявила заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лішик, коментуючи Перспективний план
розвитку територій Луганської
області на 2019-2021 роки.
Одним із пунктів Плану є проект будівництва спеціального
житлового корпусу Кремінського
обласного будинку-інтернату для
громадян похилого віку та інвалідів, що розташований у селищі
Стара Краснянка.
За словами Ольги Лішик, попередня вартість будівництва

складає 7 млн гривень. Об’єкт
буде пристосований для потреб
підопічних інтернату та відповідатиме міжнародним нормам стаціонарного догляду за ліжкохворими особами похилого віку та
особами з інвалідністю.
«Наявна матеріальна база стаціонарних ліжко-місць Кремінського обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку
та інвалідів недостатня для
даної установи, морально застаріла та потребує повної реконструкції. Проблему можна
вирішити шляхом будівництва
нового, пристосованого житлового корпусу. Це також у перспективі дозволить економити
бюджетні кошти та забезпечити підопічних установи якісними послугами стаціонарного
догляду», – пояснила Ольга
Лішик.
Нагадаємо, 12 листопада поточного року Президент України Петро Порошенко провів
щорічну Раду регіонального
розвитку. Глава держави доручив представникам влади всіх
рівнів розробити плани перспективного розвитку територій на
2019-2021 роки.
На виконання доручення
Президента України в.о. голови
Луганської облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної Сергій Філь провів
30 листопада 2018 року обласну
Раду регіонального розвитку.
Ради регіонального розвитку
як консультативно-дорадчі органи утворені у кожному районі
Луганської області. На їх засіданнях будуть підбиті підсумки
роботи та затверджені плани розвитку територій. На їх основі буде
сформований
перспективний
План розвитку територій Луганської області на 2019-2021 роки.
Він має стати частиною єдиного
перспективного Плану розвитку
України, ініційованого Президентом України Петром Порошенком.
loga.gov.ua

Монетизація відбуватиметься
у три етапи.
Уже з 1 січня 2019 року участь
у монетизації пільг і субсидій
братимуть ті сім’ї, які звернуться
за допомогою вперше.
Субсидія від держави надходитиме на їх персональний обліковий запис в Ощадбанку. Банк
розраховуватиметься за субсидіанта з надавачами комунальних
послуг та одразу інформуватиме

SMS-повідомленням громадян
про те, скільки їм залишилося доплатити за комуналку.
Тим сім’ям, які беруть участь у
монетизації, не потрібно буде щомісяця сплачувати свій обов’язковий платіж окремо за кожен вид
послуги. Держава через Ощадбанк сплачуватиме частину комуналки, в межах виділеної субсидії
та соціальних норм, а субсидіанти доплачуватимуть другу частину рахунка.
Наприклад, домогосподарству
виділена субсидія на газ, воду,
електроенергію у загальному розмірі 1 500 гривень. А сума всіх
комунальних платежів складає 2
000 гривень. 1 500 субсидійних
гривень Ощадбанк перерахує надавачам послуг та поінформує
сім’ю субсидіанта про те, що
йому залишилося доплатити за
комуналку 500 гривень.
З 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих, хто отримує
субсидію чи пільгу вже багато
років, в тому числі користується
допомогою в літній період.
А з 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто є
одержувачем житлової субсидії,
отримуватиме за результатами
опалювального сезону готівкою
все, що було заощаджено.
За інформацією Міністерства
соціальної політики України.

Для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування)
прийматимуть сертифікати ЗНО
2017, 2018 та 2019 років, крім
оцінок з англійської, французької,
німецької та іспанської мов.
З іноземних мов зараховуватимуть лише сертифікати 2018 та
2019 років. Вступник може подати сертифікати в будь-якій зручній йому комбінації.
Можливість складання творчих конкурсів у кількох вишах, а також створення рівних умов для їх учасників
незалежно від оцінок ЗНО потребували змін термінів проведення творчих конкурсів.
Вони відбуватимуться з 1
до 10 липня, тобто до початку прийому заяв. Передбачена також друга сесія творчих
конкурсів – з 11 до 22 липня,
однак лише для тих вступників, які бажають навчатися на
контракті.
Незначні зміни торкнулися переліку конкурсних
предметів за окремими спеціальностями. Це, зокрема,
«Середня освіта (фізика)»,
«Професійна освіта (Охорона
праці)», «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Дизайн»,
«Менеджмент соціокультурної
діяльності», «Психологія», «Хімія», «Фізика та астрономія»,
«Прикладна фізика та наноматеріали», «Географія», «Технології
легкої промисловості», «Агроінженерія», «Цивільна безпека»
та всі спеціальності галузі знань
«Охорона здоров’я». У більшості
випадків посилено роль знань з
математики та фізики в оцінюванні знань вступників.
За матеріалами Міністерства освіти і науки України.
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Знай, сину, істину життя:
В ЄДНАННІ наша сила,
Люби, як землю цю святу,
Соборну нашу Україну!
М. Коваль.
На рівні обласних державних адміністрацій Луганської та Львівської областей
було започатковано пілотний проект «Змінимо країну разом». І 4 квітня 2018 року в
м. Сєвєродонецьк був підписаний договір
директором НВК Олексіївська
школа-гімназія В.В. Повідайчик
і директором Судововишнянського НВК ЗНЗ-ДНЗ І.І. Тиндика,
що діє на підставі статуту. Предметом договору є співпраця та
загальноукраїнська солідарність
шляхом обмінів між закладами освіти, з метою досягнення
результату, що проявляється у
створенні умов для розвитку людини як особистості та розвитку
її талантів, розумових, творчих і
фізичних здібностей, виховання
відповідальних громадян, здатних
до свідомого суспільного вибору.
Договір набув чинності з моменту підписання до 31 грудня 2019
року. Із обласного та районного бюджетів для
реалізації цього проекту виділені кошти.
Багато шкіл Луганщини взяли участь у
написанні проектів. НВК Олексіївська школа-гімназія стала переможцем обласного
конкурсу, захистивши свій проект на високому рівні. І почалась робота над реалізацією
проекту.
Готуючись до зустрічі із львів’янами, педагогічний колектив та учні школи-гімназії
зробили подарунки, презентації про Луганщину та Новоайдарщину, про роботу рідної
школи, підготували номери художньої самодіяльності.
Ось вона, така довгоочікувана поїздка на
Львівщину. Учасниками поїздки стали: директор школи В.В. Повідайчик, заступник
директора з виховної роботи Т. М. Лігус,
вчителі Р.М. Поклонський та В. П. Кошман,
учні школи-гімназії, активісти учнівського
самоврядування, отаман дитячої шкільної
організації «Молода Січ» Артем Гибалюк,
Станіслав Макогон, Аліна Птіцина, Олексій
Суворов, Олеся Птіцина, Валентина Лебідь,
Ангеліна Бондаренко, Сергій Тищенко.

Проект професійних обмінів «Змінимо країну разом» стартував у жовтні 2016
року. Тоді ж делегація вчителів загальноосвітніх закладів Луганської області вирушила до Львівської та Тернопільської областей, а за декілька тижнів Луганщина
вітала педагогів із Західної України. Обмін досвідом включав різні форми діяльності
– це і проведення відкритих уроків, спільні наукові і творчі проекти, дослідницька
та експериментальна робота, тренінги тощо.
Потяг відправився на далеку Львівщину.
Під час пересадки у Києві наші мандрівники
здійснили автобусні екскурсії містом. І знову
потяг, і стукіт коліс, і все ближче омріяне місто Львів, до якого прибули о 20 годині вечора. Нашу делегацію зустрів автобусом директор Судовишнянського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І.І.
Тиндик. Всі вирушили у м. Судова Вишня,

де педагогів та учнів зустріли дуже гостинно,
заселили в готелі з комфортними умовами і
триразовим харчуванням.
Гарно пройшла зустріч з педагогічним та
учнівським колективом НВК. Гостей зустріли хлібом-сіллю, чудовими віршами. Два дні
спілкування були насичені, корисні та змістовні. Наші учні співпрацювали на уроках
історії (10 клас), біології (11 клас), фізичної
культури (11 клас), біології (8 клас). З вчителями провели тренінги, семінари. Яскравим
був захід «Яблуневий ярмарок». Господарі
показали майстер-клас «Мотанка із серветок». Запам’яталась зустріч із мером м. Судова Вишня О.В. Станкевич. Гостей вітали
начальник відділу освіти, культури та туризму, сім’ї, молоді та спорту Судовишнянської
міської ради Галина Курляк.
Дуже цікавим було відвідування музеюсадиби родини Антоновичів в с.Бортятин.
Змістовною була зустріч педагогічних колективів за круглим столом «Обмін досвідом в
навчанні та вихованні підростаючого покоління, успіхи та проблеми» за участю завідуючого районо м. Судова Вишня.

Село Райгородка – одне з найбільших в районі. Тому й проблем
тут теж багато. Всі труднощі і проблеми села (а їх тут чимало) доводиться вирішувати сільському голові, функції якого
зараз виконує розсудлива, розумна, порядна Світлана Борисівна
Шиповська.
Напевне, жителям Райгородки пощастило з сільським головою. Вона – розумний керівник,
добра, уважна людина, тому
мешканці не прагнуть бачити на
цьому місці нікого іншого. Чимало з них пишаються Світланою
Борисівною. Та й є за що.
14 років на посаді секретаря
сільської ради плюс вже протягом чотирьох років виконання
обов’язків сільського голови…
Світлана Борисівна знає біль і
радість кожної родини в селі.
Знаходить добрі слова підтримки. Кожного потрібно вислухати і допомогти. А тут вже знову
хтось прийшов, чи телефонують
з району, потрібна якась інформація… Постійна круговерть…
Голова навіть у відпустку йде
на кілька днів, бо майже відразу
телефонують, бо щось терміново треба. Адже працює з людьми і для людей, а ті потребують
уваги…

НОВОАЙДАРЩИНИ»

Чуйна, доброзичлива – саме
такою знають її райгородці.
Вона знає людей, шанобливо
ставиться до старших. Її хвилює
доля села і кожної родини. Од-

носельці віддячують їй повагою
та добрим ставленням. Недарма
кажуть, що добро повертається
сторицею.
Проблем у сільського голови

Добігла кінця чудова зустріч. Час повертатися додому, на Луганщину. Але ще день у
Львові. Місто Лева! Цікавою та змістовною
була екскурсія містом. Ось туристична визитівка Львова – Ратуша. Площа Ринок – серце
Львова. Тут відбувалися всі визначні події
громадського життя старовинного Львова.
Тут сконцентрована переважна більшість
найвизначніших пам’яток
архітектури: Ратуша, комплекс Успенської церкви,
Порохова вежа, Театр Марії
Занковецької, Преображенська церква… Цю найдавнішу частину Старого міста у 1998 році занесено до
списку світової спадщини
ЮНЕСКО. Здається, кожна
будівля Львова дихає історією… Звичайно, не можна
було пропустити екскурсію шоколадною фабрикою
«Світоч».
Поїздка вчителів і учнів
досягла своєї мети: 1) встановлені партнерські зв’язки
між закладами, 2) відбувся обмін досвідом в
сфері навчально-виховного процесу, 3) розширився світогляд, збагатилися знання про
Львівську область.
Учасники поїздки дійшли висновку, що
єдине, чим намагаються роз’єднати Схід і
Захід, - це стереотипи. За час перебування на
Львівщині наші мандрівники переконалися,
що там живуть хороші люди, привітні і добрі, такі ж, як і ми. Вони готові спільно реалізовувати проект «Змінимо країну разом!».
Н. ГЕТЬМАНЦЕВА, позаштатний
кореспондент, с. Олексіївка.
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Подарки детям
Для Новоайдарского поселкового совета уже стало хорошей традицией накануне новогодних праздников поздравлять самых маленьких жителей нашей
громады из многодетных семей и малышей одиноких матерей с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым,
вручая сладкие подарки. Надеемся, что
эти сладости дополнят мешок подарков,
приготовленных для детишек, еще больше поднимут новогоднее настроение и
подарят ощущение праздника.
Тех, кто еще не успел получить сладкие
угощения для своих малышей, приглашаем прийти в поселковый совет и получить новогодние подарки.

Очистка дорог и тротуаров
от снега
В преддверии новогодних праздников
погода была по-настоящему зимней и
очень порадовала не только детишек, но
и взрослое население, подарив ощущение новогодней сказки. Но, несмотря на
праздники, в последние дни ушедшего
года работники коммунального предприятия «Новоайдарское СКП» были
заняты очисткой дорог и тротуаров от
снега. Мы старались, чтобы всем нашим
жителям было комфортно и безопасно
перемещаться по улицам нашего населенного пункта, и все имели возможность встретить Новый год там, где запланировали.
Новоайдарский поселковый голова
Игорь ШОПИН.

P.S. Учасники поїздки щиро дякують
Луганській та Львівській обласним державним адміністраціям, Новоайдарській
райраді на чолі з В.В. Макогоном, начальнику районного відділу освіти О.В. Селіхову, головному бухгалтеру відділу освіти
О.М. Бондаревій, працівниці залізничного
вокзалу ст. Новоайдар Н.І. Олійник (за
допомогу в придбанні квитків), партнерам-судововишнянцям за допомогу, теплу
зустріч та плідну співпрацю.

вистачає, не дарма кажуть, що
кожен день має свої турботи,
лишень встигай їх розв’язувати.
Але, на жаль, існує багато проблем, які сільський голова не
може вирішити самостійно. Та
вона душею вболіває за ремонт
амбулаторії та сільського Будинку культури, вщент розбиті дороги… Добре було б, якби органи
місцевого самоврядування мали

кошти хоча б на ямковий ремонт
доріг. Це могло б зарадити ситуації.
– Я дуже люблю свою роботу, людей. Моє життєве кредо –

допомагати людям. Живу своєю
роботою, своєю родиною і стараюся допомогти іншим жити
краще, - говорить Світлана Борисівна. Своє село в майбутньому
вона хотіла б бачити сучасними,
з розвиненою інфраструктурою
та европейськими дорогами.
щоб сюди прибувала молодь,
щоб село зажило і задихало на
повні груди. Аби на вулицях лунав сміх дітвори, алеями гуляли
молоді мами з немовлятами, щоб
діти навчалися і розуміли, що
вони потрібні селу. Гарні мрії,
які повинні справдитися.
У Світлани Борисівни дружна, любляча родина. Вона просто
обожнює своїх чотирьох онучат.
3 січня наша люба Світлана Борисівна святкує свій День народження. Прийміть від душі наші
щирі вітання, хай збудуться всі
Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди
дарувала!
Колектив Райгородської
сільської ради.

3 января отметил свой День рождения ветеран журналистики, активный и жизнерадостный человек Борис
Михайлович Ильченко.
Борис Михайлович с большим уважением говорит о своих коллегах. Да и сам
он пользуется не меньшим уважением и
авторитетом как среди коллег-ветеранов
журналистики, так и тех, кто не так давно начал свой путь по стезе журналистики.
Активный, оптимистичный, жизнерадостный, он всегда приносит с собой хорошее настроение, запросто может рассказать пару-тройку интересных историй и
дать полезные советы.
Спасибо Вам большое, уважаемый
наш Борис Михайлович, за то, что остаетесь с нами, поддерживаете и словом, и делом. От имени всего коллектива «Вісника Новоайдарщини» сердечно
поздравляем Вас с Днем рождения! С
Днем рождения поздравляем, и в подарок Вам отправляем — счастье,
радость, удачу, везение, море благ и
волну восхищения, водопад оптимизма
стремительный, хвост удачи ошеломительный, ветер бодрости, россыпь
успеха – и в жизни больше радости и
смеха!
Редакция газеты «Вісник Новоайдарщини». Фото Н.ЛИТВИНЕНКО.
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Проніна. Йому підкорився твір
“Шоро”.
Поліні Буйловій чудово
вдається поєднувати й вокальний талант, й талант виконавиці
інструментальної музики. Цього
вечора вона вражала своїм прочитанням композиції “Под лестницей”.
Яскравим був виступ ансамблю гітаристів у складі Олександра Зайцева, Сергія Пігуля,
Микити Проніна та Віталія
Дяченка. Вони виконали “Юж-

Калейдоскоп заходів до новорічних та різдвяних свят в
Новоайдарській дитячій школі мистецтв продовжив чарівний
вечір інструментальної музики, в якому взяли участь юні
талановиті музиканти та їхні викладачі.
Концертна програма складалася з багатьох дуже цікавих,
емоційних виступів, які припали до душі всім, хто знайшов час
завітати на концерт.
Тож, хто дарував святковий “Джазовим етюдом”.
Гітарист Віталій Дяченко
настрій цього разу? Імена багатьох юних виконавців вже дуже переконливо та гарно
знайомі поціновувачам музики виконав “Кубинський танець”
як в Новоайдарі, так і за його (авт. А. Бєльдинський). Зачамежами. Для когось цей виступ рувала мелодією з кінофільму
став дебютом. Але, не зважаючи “Хатіко. Найвірніший друг”
на досвід виступів, в кожному Єва Ільченко. “Тает время
номері просто відчувалась ця быстрое” - мелодію з такою
чарівна сила музики, яка здатна філософською гарно виконав
творити дива. А як же інакше, дует у складі Єви Кирилюк та
Михайла Можарова (концертколи такі свята на порозі?
Розпочала подорож незви- мейстер Людмила Ковальова).
чайною країною музики тала- М. Можаров виступив і сольновита піаністка Наталя Гоц- но, зігравши “Менует в формі
ман. Її виступ став для багатьох рондо”.
Юна піаністка Софія Глазусправжнім подарунком. Чудово виступив з піснею “Ніч яка нова чудово виконала мрійливу
місячна” ансамбль духових “Баладу для Аделіни”. Дарія
інструментів ДШМ. Тим, хто Коренєва прекрасно вистуне уявляє своє життя без джазу, пила з “Варіаціями на тему
ный танец” Марчелі. Як завжди
безсумнівно, дуже сподобав- народної пісні”. Не менш вдалим неймовірно виступила піаністка
ся виступ Світлани Скрипник з був виступ гітариста Микити Анастасія Приказчикова. ЦьоПо доброй традиции в конце года районная библиотека собирает всех своих дорогих читателей
для того, чтобы провести награждение победителей конкурса «Читатель года», без которого мы
уже не можем представить себе наступление Нового года.
Ведущие тепло поприветствовали всех, кто пришел на праздничное мероприятие:« Добрый день,
дорогие книголюбы! Именно так хочется обратиться к вам, наши гости. Сегодня в этом зале присутствуют лучшие читатели, которых объединяет любовь к книге. Заканчивается очередной читательский -2018 год. Мы рады, что все это время мы были вместе и провели его в тесном сотрудничестве. И мы собрали вас, чтобы устроить праздник, а также подвести итоги и отметить самых
активных читателей и пользователей нашей библиотеки «Читатель года».
Лучшими творческими партНоминацией «Хочу всё
Слово предоставлено директору районной библиотеке И.Д. знать» отмечены Анна Цвет- нерами стали Ирина АнатольевКосовой. Ирина Дмитриевна кова (с. Дмитриевка), Андрей на Федорова, библиотекарь
поблагодарила всех читателей Бондар (с. Колядовка), Роман Новоайдарской школы-гимназии, Виктория Викторовбиблиотеки за неравнодушие, Гречишкин (с. Гречишкино).
Не смогли библиотекари не на Дроботова, управляющая
любовь к книге, сотрудничество.
«Желаю, чтобы наша дружба не отметить постоянного пользо- Ощадбанк.
«Хочется сказать спасибо
заканчивалась никогда, - сказала вателя Интернет-центра Ивана
Ирина Дмитриевна. – А в сле- Любченко из Новоайдара – его всем Вам и пожелать, чтоб
дующем году стала еще креп- номинация – «Читатель. Кни- Вы в следующем году наше
совместное развитие было
че. Пусть Новый год приносит га. Компьютер».
Номинация «Мистер и мис- еще динамичнее и активвам только хорошие добрые моменты, дарит радость и исполне- сис интеллект» стала звездной нее», - завершила выступледля Дмитрия Хаялиева и Киры ние И.Д. Косова.
ние желаний!»
Церемонией награждеСамый торжественный и вол- Бей (Новоайдар), Алены Недонительный момент – награжде- беги из с. Михайлюки, Юлии ния праздник не закончился.
ние победителей в номинациях. Тищенко (с. Алексеевка), Сергея Сначала ведущие рассказали
о том, как лучше встретить
Итак, в номинации «Чтение – Харченко (с. Победа);
В номинации «Лучший твор- наступающий год Свиньи,
дело семейное» награждаются
приметами.
Ирина Владимировна Еременко ческий читатель» самой-самой поделились
Например, о том, что
свинья у многих ассоциируется с копилкой для
денег. Значит, в 2019 году
можно надеяться на финансовый успех и крупную
прибыль. Хотя есть условие:
ни в коем случае не встречать год Свиньи с пустым
кошельком. Наоборот, наполните деньгами не только
карманы, но и держите в руках «счастливые» бумажки.
Хотя, все же, самое главное,
настроение – радостное и
праздничное. Ну, и на время абстрагируйтесь от проблем, негативных эмоций и
хлопот. Ведь, как встретишь
и Александр Еременко (п. Ново- признана Татьяна Ивановна Пи- 2019 год, так его и проживешь!».
Очень понравились учаснивоварова (п. Новоайдар);
айдар);
В номинации «За сотруд- кам игры, предложенные ведуНоминация «Чтение – полезное увлечение» достается ничество и преданность би- щими. Например, «ПеревертыАнастасии и Веронике Ладик, блиотеке» отмечены Антонина ши». В этой игре необходимо
Екатерина Кудрявцева (п. Но- Григорьевна Половинко (п. Но- каждое слово поменять на противоайдар), Лидия Евдокимова воайдар) и Татьяна Михайловна воположное по значению (например, «Старый карлик» - «МолоЗленко (с. Новоахтырка);
(с. Денежниково);

го разу вона зіграла “Народний
танок”. Вже став улюбленцем
публіки фортепіанний дует двох
сильних піаністок — Наталії
Гоцман та Світлани Скрипник. Вони порадували глядачів
неймовірною мелодією “Весна
на венских улочках”.
Новорічний ранок музиканти
також здатні оформити та провести якнайкраще. Вони створили
собі такий чудовий настрій, що
байдужим не залишився ніхто.
Чудові виступи підготували

Сергій Смолій (балалайка),
Ярослав Гречишкін (баян), Ваня
Корольов (гітара). На фортепіано

заграли Уляна Єрмоленко, Діана
Шпіга, Дарія Варєнікова, Влад
Логвинов, Карина Чемерських,
Дар’я Крохмальова та наймолодша учасниця концертної програми — Кіра Тіханова, який
тільки-но виповнилось 4 рочки
Співочі
подарунки
підготували Аліна Тейкіна,
Єлизавета Рогозинська, Карина Черкашина, Марія Ігнатенко,
Лєра
Голубцова,
Вікторія
Адоніна та Єлизавета Кожан.
Неймовірний виступ для
всіх підготувала група
“Basstream” у складі Данила Проніна, Віталія Дяченка, Максима Сухомлина та Микити Проніна.
Їхній фінальний виступ
став справжнім феєрверком
якісної музики, сильного
вокалу, настрою та натхнення, яке передалось всім глядачам концерту.
Тож, як бачите, на концертах були виступи на
будь-який смак. Музиканти заслужили шквал
аплодисментів та вдячність
глядачів. Впевнені, всі з
нетерпінням чекатимуть на
наступні музичні зустрічі.
Такі ж яскраві та незабутні!
М. ТИХОНОВА.

дой великан»). Дети и взрослые
проявили смекалку, ответив, что
«Пес босиком» - это «Кот в сапогах», «Академик под землей»
- это «Незнайка на Луне» и т.д.
В следующем конкурсе не обходимо было назвать автора следующих крылатых выражений:
Счастливые часов не наблюдают.

ни света... (Г-Х Андерсен. Снежная королева.)
4. Внимание! Разыскивается
мальчик лет шести. Очень самостоятельный, любит животных.
С ним могут находиться кот и
пес. Оба беспородные, без определенного места жительства...
(Э. Успенский. Дядя Федор,

(А. С. Грибоедов.); Дела давно
минувших дней, Преданья старины глубокой. (А. С. Пушкин);
Слона-то я и не приметил. (И. А.
Крылов.) и другие.
По «Словесным портретам»
угадать героя:
1. Жила-была в одной деревне
маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее на свете
никого не было. Бабушка подарила ей шапочку... (Ш. Перро.
Красная Шапочка.)
2. Человек такой страшный с
виду, что можно было окоченеть
от ужаса. Густая нечесаная борода его волочилась по полу. Выпученные глаза вращались, огромный рот лязгал зубами, будто это
не человек, а крокодил... (А. Толстой. Приключения Буратино.
Синьор Карабас-Барабас.)
З. Она так красива, так прекрасна. Глаза ее сверкают как
звезды, но в них нет ни теплоты,

пес и кот. Дядя Федор, кот Матроскин и собака Шарик.) и т.д.
Все эти конкурсы пришлись по
душе каждому.
Закончилось
праздничное
мероприятие гаданиями, шуточным гороскопом и вручением
каждому конфеты с красивым
поздравлением и пожеланием на
наступающий Новый год.
«Пятачок» сам как подарок
Ночью в каждый дом войдет,
Всем здоровье и удачу
Он, конечно, принесет.
Принимайте пожелания
И впустите на порог.
Всем добра!
Храни Вас БОГ! - Этими пожеланиями закончилась добрая
встреча хороших друзей. Эти
встречи непременно повторятся неоднократно в следующем
году!
М. ТИХОНОВА.
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Новый год – самый волшебный и самый долгожданный праздник не только для детей, но и для
взрослых. Думаю, в этом случае со мной спорить никто не будет. Не для кого не секрет, что самым
долгожданным он бывает для нас, школьников. Ведь Новый год - это не только зимние каникулы, но
всевозможные развлечения, конкурсы, сюрпризы.
Чтобы подарить новогоднее
настроение нашим родителям,
бабушкам, дедушкам, друзьям,
учителям, мы, учащиеся Бахмутовской ООШ, очень постарались.
Новый год – самый прекрасный

что-то яркое и необычное. Думаю,
у нас получилось. А основные мероприятия прошли 28 декабря,
когда школа превратилась в волшебную сказку.
Первыми «нырнули» в новогод-

и добрый праздник. Новогодние
хлопоты – самые приятные и радостные. В нашей школе прошел
ряд мероприятий по подготовке к
этому замечательному празднику.
По традиции, работала мастерская
Деда Мороза. Результаты все смогли увидеть в фойе школы: очень
много красивых и оригинальных
работ учеников школы, поделок
в самых разнообразных, порой,
просто невообразимых техниках!
Кроме того, мы зарание подготовили газеты и плакаты с поздравлениями с наступающим Новым
годом! Каждый старался сделать

нюю сказку учащиеся младших
классов. Все прошло просто замечательно! Елка – настоящая красавица! В зале нарядно! Несмотря
на то, что в утреннике принимали
участие дети из 1-5 классов, интересно было всем. Сценарий очень
оригинальный. И песни такие веселые. Понравилось, что все детки были вовлечены - и попели, и
хоровод поводили. В конце праздника состоялась фотосессия с Дедом Морозом. Огромное спасибо
учителям-организаторам
этого
действия, детям, участвующим в
представлении.

А вот во второй половине
дня пришел черед старшеклассников показать свои таланты,
смекалку и чувство юмора. Мы
участвовали в игре КВН. Для
начала давайте я представлю
команды: итак, за звание самых
веселых и находчивых в этот
предновогодний вечер боролись
сборная 6-7 классов «Без пяти
двенадцать», команда 8 класса
«Непоседы», десятиклассники –
«Сборная Украины по вольной
борьбе» и команда 11 класса –
«Заиньки».
Рассказывать о КВНе – дело
неблагодарное. Шутки-то пересказать невозможно, это надо
было видеть своими глазами.
Но все же попробую поделиться впечатлениями. Все команды
подготовили отличные смешные сценки на конкурсы «Визитка» и «Домашнее задание».
Подошли серьезно: и костюмы,
и реквизит – все было на своем
месте. Лучшей наградой для нас
был искренний смех зрителей в
зале и их поддержка.
Кроме конкурсов, к которым
мы тщательно готовились, нам
были предложены еще разные
занимательные соревнования.
Как, например, танец сидя, танец с воздушным шариком, игра
«Крокодил», разгадывание загадок. Успешное выступление
в каждом конкурсе приносило
командам баллы, которые могли
привести к победе.

Очікування новорічних свят для дітей та дорослих є мабуть одним з
найприємніших. Але швидко біжить час, і ось музику хороводів вже чути
звідусіль. Світлим промінцем нашого села є школа. Школярі чекають з
нетерпінням новорічного ранку. І ось просторими коридорами у гарячковому
нетерпінні кружляють сніжинки, чарівники, принцеси, казкові герої.
Почалося свято, всі затихли в
радісному очікуванні. Дуже цікавою
була подорож у країну добра, зими, чуда
разом з казковими героями. Мами і тата
доклали великих зусиль у виготовленні
костюмів для акторів чарівного дійства.
А Зима (Лисенко Н.) та Снігова Королева (Шевченко К.) зачарували всіх своїми
розкішними костюмами та чарівним виступом. Дитячий ансамбль “Домісольки”
Штормівського СБК ще більше підняли
настрій глядачам своїми веселими
новорічними частівками. Ніжний танець сніжинок нам продемонструва-

ли дівчатка з того ж самого ансамблю
“Домісольки”. Маленькі “Сніжинки”
були дуже витончені та красиві. Усі учні
з нетерпінням чекали цього дня, коли
до них завітає чарівна Новорічна казка
з Дідом Морозом, Снігуронькою, подарунками, яскраво-казковим балом-маскарадом та, звичайно ж, веселим хороводом навколо красуні-ялинки.
Діти – наш найдорожчий скарб,
наша надія, гордість і опора. Розви-

Праздничное
настроение
поддерживали и творческие подарки: новогодняя песенка от
семиклассницы Софии Колодиной и яркий зажигательный танец от учащихся одиннадцатого
класса. Думаю, никто не будет
спорить, что праздник удался.
Результаты нашего юмористического соревнования огласили жюри – директор школы
Н.В. Дубовая и заместитель
директора Л.В. Антончук. Наибольшее количество баллов за
все конкурсы игры получила
команда дебютантов – учащихся 6-7 классов (классные руководители В.Ф. Матушкин и
О.А. Болдырева) «Без пяти двенадцать». Ребята радовались, и
вместе с ними радовались все
команды. Главное – не победа.
Тем более сейчас, под Новый

Взимку є чимало свят, яких з нетерпінням чекають і діти, і дорослі. Одне з них День
Святого Миколая. Свято це вважається чарівним, коли прийнято дарувати дарунки
дітлахам. Ми вирішили не зраджувати цій традиції і влаштували свято для маленьких
співаківців в сільській бібліотеці.

вати, підтримувати і заохочувати їх –
святий обов`язок сім`ї, школи, влади і
громадськості.
Педагогічний,
учнівський
та
батьківський
колективи,
а
також
адміністрація
Штормівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
висловлюють найтепліші слова подяки керівнику центрального регіону ПП
СВФ «Агротон» Буриму М.І., керівнику
відділення «Штормове» Стрільцю В.В.
за солодощі та штучну красуню-ялинку.
Ваша підтримка — свідчення Вашого небайдужого ставлення до підростаючого

покоління і розуміння непересічної
важливості шкільного виховання.
Від усього серця бажаємо здоров’я,
злагоди, взаєморозуміння, душевного
спокою та достатку.
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!
Колектив Штормівської ЗОШ.

год. Главное, что все прошло на
«ура», все получили огромный
заряд отличного праздничного
настроения.
Новый год! Долгожданный и
радостный праздник. В эти дни
во всех странах проходят затейливые карнавалы, звучит весёлая музыка, хлопают хлопушки,
все поздравляют друг друга и
дарят подарки. А ещё Новый
год называют волшебным, загадочным. Люди ожидают чуда,
светлой сказки, новогоднего
счастья. Так пусть Новый год,
который мы встречаем, счастливым годом в нашу жизнь
войдет! И все хорошее, о чем
мечтаем, свершится, сбудется,
произойдет!
Алена ПЕРЕВЕРЗЕВА,
ученица 10 класса
Бахмутовской ООШ.

Прикрашена ялинка, весела музика, святково вбрані діти (багато з них – в образах
казкових героїв) – все це налаштовувало на
чарівний настрій. Разом з дітьми на свято
завітали їхні матусі та татусі. Не пройшла
повз й наш сільський голова Г.І. Лінник.
Розпочали свято наші ведучі Т. Романів
та Ю. Рябоконь. Потім в гості до малюків
прийшли зірочки (Саша Калашнікова, Поля
Авершина та Даша Декіна), які освітили
дорогу для Святого Миколая. Після чого
завітав і сам Миколай (О.Заруцька) разом зі своїми ангелами
(К.Хливнюк та Н. Набока). Діти з радістю та
блиском в очах зустріли
гостей, розповіли про
свої справи. Все йшло
добре, але несподівано
чортеня (М. Кофанова)
захотіло зіпсувати свято
малюкам. Та наші дітки
не дозволили йому цього
зробити. Свято продовжилось!
Всі разом водили хо-

роводи, співали пісні
про зиму, а наша маленька солістка Саша
Калашнікова заспівала
пісню про Святого
Миколая. Діти танцювали, розгадували загадки, грали в різні ігри
та розповідали вірші.
Настрій у всіх був святковий.
Свято є свято. Ніхто
не залишився без солодких подарунків від
Святого Миколая та
подарункових наборів
від сільського голови Г.І. Лінник. Всі залишились задоволені. Це було видно по
всміхнених обличчях та радісних очах
дітлахів.
Нехай таких святкових моментів і добрих
подій буде якомога більше в житті кожного
з нас! Хай родинний затишок, добро і благополуччя панують в ваших оселях!
О. ЗАРУЦЬКА, бібліотекар.
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Варто знати

Що зміниться в 2019 році
для українців
Соціальні гарантії
Мінімальна зарплата в Україні
з 1 січня 2019 року зросте до
4173 грн. Прожитковий мінімум
встановиться на рівні 1853 грн.
З 1 січня 2019 року заплановано підвищення пенсій військовим
пенсіонерам, а у березні
відбудеться перерахунок усіх виплат пенсіонерам в Україні.
Також із 1 січня 2019 року грошове забезпечення українського
солдата становитиме не менше
ніж 10 тис. грн.
Зарплати поліцейських та
рятувальників з 1 січня 2019 року
зростуть на 30%. Мінімальна
зарплата працівника ДСНС
становитиме 9 тисяч гривень,
поліцейського – 9,2 тисяч. Також вводиться в дію механізм
компенсації за винайм житла для
поліцейських.

Штрафи
За порушення трудового законодавства юридичні та фізичні
особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть
фінансову відповідальність у таких розмірах:
1) 30 мінімальних зарплат, за
кожного працівника, це 125 190
грн. (якщо мінімальна зарплата
4 173 грн.) за наступні порушення: фактичного допуску працівника до роботи без
оформлення трудового договору;
оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний
робочий час; виплату заробітної
плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску.
2) 10 мінімальних зарплат,
за кожного працівника за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за не оплату роботи в
нічний час, роботу в вихідний
або святковий день, понадурочну
роботу та інші питання оплати
праці);
3) 3 мінімальні зарплати, – це
12 519 грн за такі види порушень:
- порушення встановлених
строків виплати заробітної плати
працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про
працю, більш як за один місяць,
виплата їх не в повному обсязі.
4) 10 мінімальних зарплат, за
кожного працівника, це 41 730
грн за недотримання встанов-

лених законом гарантій та пільг
працівникам, які залучаються
до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про
військовий обов’язок і військову
службу», «Про альтернативну
(невійськову) службу», «Про
мобілізаційну підготовку та
мобілізацію».
5) 1 мінімальна зарплата за порушення інших вимог трудового
законодавства, крім передбачених вище.
Крім того, статтею 41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення України передбачено
адміністративну
відповідальність на керівника
підприємства від 8 500 грн. до
17 000 грн. за фактичний допуск
працівника без трудового договору.
Не направлення повідомлення
до фіскальної служби про прийняття працівника на роботу (або
несвоєчасне направлення) коштує
4 173 грн. фінансового штрафу і
до 1 700 грн. адміністративного
штрафу.

Відповідно
до
Правил
роздрібного ринку електричної
енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018
№ 312, для забезпечення споживання електричної енергії споживач укладає договори:
1) про надання послуг з
розподілу електричної енергії
споживачу із оператором системи розподілу;
2) про постачання електричної
енергії споживачу із обраним
електропостачальником або про
постачання електричної енергії
постачальником універсальних
послуг (для побутових або малих
непобутових споживачів).

Медицина
З 1 січня 2019 року вступає в
силу Закон про трансплантацію
органів, за яким вилучення органу після смерті можливе в разі
письмової прижиттєвої згоди донора. В паспорт чи посвідчення

України працюватиме у повному
обсязі.
З 1 січня 2019 року візи в
Україну стануть дорожчими. Тарифна ставка консульського збору за оформлення електронних
віз на в’їзд до України зросте до
85 доларів.
З 4 квітня розпочинається
онлайн-оформлення іноземцям
електронних віз для в’їзду в
Україну з діловою або туристичноюметою для громадян 52 держав.

Вихідні та перенесення
робочих днів
Кабінет Міністрів України
своїм
розпорядженням
рекомендує графік перенесення
робочих днів у 2019 році.
За загальним правилом у 2019
році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводитиметься у такі святкові дні
і дні релігійних свят:

Соціальна допомога
З 1 січня 2019 року в Україні
впроваджується новий вид
соціальної допомоги для осіб, які
доглядають за дітьми з важкими
захворюваннями, але яким ще не
встановили інвалідність.
Окрім того, з 1 січня запрацює
послуга «муніципальної няні».
Нею зможуть скористатися родини з дітьми до 3-х років та за умови, що обидва батьки виходять на
роботу.
Мінімальний розмір допомоги
безробітним з 2019 року зросте
до 610 грн, максимальний – до
1630 грн.
Державна служба зайнятості
з 1 січня 2019 року впроваджує
інститут «кар’єрного радника».

Комунальні послуги
З 1 січня 2019 року набуде
чинності новий порядок і нові
правила оплати електроенергії.
Енергопостачальні компанії
зобов’язані
здійснити
відокремлення діяльності з
розподілу електричної енергії
від інших видів діяльності вертикально інтегрованого суб’єкта
господарювання (обленерго), у
тому числі шляхом створення
електропостачальника.

Внимание, аукцион!
Внимание, аукцион (29.01.19)
Продается магазин № 77 инв. №003, площадью 270,5 м2 по
адресу: Луганская область, Новоайдарский район, с. Райгородка, ул. Кравцова, 23.
Стартовая цена – 158 тыс. грн.
Желающие принять участие в аукционе должны подать заявку до 17.01.19 г. И оплатить залог в размере 10% от первоначальной стоимости.

Внимание, аукцион (31.01.19)
Продается магазин № 13, площадью 224 м2 по адресу: Луганская область, Новоайдарский район, с. Спеваковка, ул. Советская, 10а.
Стартовая цена – 71 тыс. грн.
Желающие принять участие в аукционе должны подать заявку до 21.01.19 г. и оплатить залог до 21.01.19 г. в размере
10% от первоначальной стоимости.
Новоайдарский РПС.

водія за бажанням особи можна
буде внести інформацію про згоду на донорство органів.
З липня 2019 року в Україні
стартує програма «Безкоштовна діагностика». У 2019
сімейні лікарі, терапевти і
педіатри зможуть відправляти
пацієнтів
на
безкоштовну
діагностику і лікування. До
програми увійдуть більше 50
медичних послуг — аналізів,
інструментальних досліджень
(рентгени, УЗД та інші) та послуг вузькопрофільних фахівців.
Ці медичні послуги на 100 %
оплатить Національна служба
здоров’я. Послуги можна буде
безкоштовно отримати тільки за
направленням сімейного лікаря,
терапевта, педіатра.

Транспорт, дороги,
подорожі
У першій половині 2019 року
фото- і відеофіксація на дорогах

- 1 січня — Новий рік
(вівторок);
- 7 січня — Різдво Христове,
православне (понеділок);
- 8 березня — Міжнародний
жіночий день (п’ятниця);
- 28 квітня — Пасха (неділя);
- 1 травня — День міжнародної
солідарності трудящих (середа);
- 9 травня — День Перемоги
(четвер);
- 16 червня — Трійця (неділя);
- 28 червня — День
Конституції України (п’ятниця);
- 24 серпня — День
Незалежності України (субота);
- 14 жовтня — День Захисника України (понеділок);
- 25 грудня — Різдво Христове, католицьке (середа).
Перенесення робочих днів
відбудеться:
- вихідний 28 квітня, неділя,
Великдень переноситься нa 29
квітня, понеділок, вихідний 16
червня, неділя, Трійця переноситься нa понедiлок 17 червня;

- вихідний 24 серпня, субота, День Незалежності переноситься нa понедiлок 26 серпня;
loyer.com.ua
***

Міністерство
підвищило
прохідний бал на
ряд спеціальностей
В Україні набули чинності
нові умови прийому до закладів
вищої освіти на 2019 рік.
Зокрема, для вступу на медичний, фармацевтичний і ветеринарний напрями будуть приймати сертифікати ЗНО - 2017,
2018 і 2019 років, крім оцінок
з англійської, французької,
німецької та іспанської мов (зараховуються сертифікати тільки
2018 і 2019 років).
З 2019 року змінили строки
проведення творчих конкурсів,
які відбуватимуться з 1 до 10
липня - до початку подання
заяв. Для контрактників передбачена друга сесія творчих
конкурсів - з 11 до 22 липня.
Немає змін у кількості заяв,
які можна подати для вступу на
бакалавра (бюджет), - максимум 7 заяв на 4 спеціальності.
З 2019 року запрацює механізм
першочергового
зарахування абітурієнтів до медичних і педагогічних вишів, які
готові працювати в сільській
місцевості (не менш трьох
років).
На наступний рік розширена практика мінімальної
кількості балів для вступу.
Йдеться про спеціальності
"Право", "Публічне управління
та адміністрування", "Міжнародні відносини", "Міжнародні економічні відносини",
"Міжнародне право", "Фармація, промислова фармація".
Щоб подати на них заяву,
потрібно мати конкурсний бал
не менше 130.
Мінімальний поріг встановлено також на спеціальності
"Стоматологія",
"Медицина", "Педіатрія". Для участі в
конкурсі потрібно мати не менше 150 балів по другому і третьому конкурсних предметах.
Основна
вступна
кампанія буде проведена в
більш компактні терміни, а
можливість створення електронних кабінетів буде відкрита
до кінця літа, щоб їх могли використовувати вступники на заочну форму.
www.rbc.ua

В Україні розпочалася президентська
виборча кампанія
Від 31 грудня 2018 року в Україні офіційно стартувала президентська виборча кампанія. Кандидати у президенти можуть подавати документи на розгляд до Центральної виборчої
комісії.
Офіційне висунення кандидатів кандидати у президенти зможуть
та подача документів для реєстрації відмовитися від балотування до 7
буде проводитися до 3 лютого березня 2019 року.
2019 року включно. Після цього у
Нагадаємо, згідно із затверп'ятиденний термін відбуватиметься дженим планом ЦВК, перший
сама реєстрація – 8 лютого 2019 тур виборів президента України
року буде останнім днем для цього. відбудеться 31 березня 2019 року.
Кандидати зможуть проводити У проекті Держбюджету-2019
передвиборчу агітацію з наступного на підготовку і проведення
дня після реєстрації і до опівночі 29 майбутніх виборів президенберезня 2019 року.
та України закладено понад 2,3
ЦВК
затвердить
виборчі мільярда гривень.
tsn.ua
бюлетені 8 березня 2019 року, тож
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продам
Уважаемых Виктора Иосифовича и Светлану Федоровну
МОСЬПАН искренне поздравляем с 50-летием супружеской жизни!
Пусть Ваша свадьба золотая будет наполнена любовью! Вам всей душой сейчас
желаем достатка, мира и здоровья! Пусть будут Ваши отношения теплом и нежностью
согреты! Пусть дарит каждое
мгновение Вам море радости и
света!
С уважением – коллектив Новоайдарской
детской школы искусств.
Уважаемого Алексея Леонидовича ПАВЛОВА
и весь трудовой коллектив предприятия «АйдарОвощ» от всей души поздравляем с Новым годом!
Желаем, чтобы Новый год принес не только счастье, но и уверенность в завтрашнем дне, чтоб каждое утро начиналось с ощущения радости и удовольствия! Желаем, чтобы каждая сфера жизни была
полной чашей. Пусть вас переполняет жажда новых
свершений, энергии и искренней радости от жизни,
которая сама по себе является бесценным даром!
С уважением – коллектив художественной самодеятельности АйдарНиколаевского клуба.

однокомнатную КВАРТИРУ,
кв. Шевченко (11-Пятилетки), возможен торг. 095-223-24-27.
трехкомнатную
КВАРТИРУ, ул. Южная. 095-173-76-33,
066-235-79-40.
ГАРАЖ большой, МЯСОРУБКУ электрическую. кв. Мира,
12/16. тел. 066-235-37-32.
ДРОВА сосновые, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, любого сечения.
099-145-93-91.
КУР-НЕСУШЕК. 050-168-20-21.
КРОЛИКОВ, порода «Полтавское серебро». 066-807-48-69.

Высокое качество,
точный вес, доставка

066-928-50-36

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

куплю
Алексей Леонидович Павлов уже давно является руководителем
предприятия «Айдар-Овощ». Это ответственный, энергичный, хороший организатор и руководитель предприятия. Он с уважением относится не только к своему коллективу, но и к ветеранам труда, жителям
села, ко всем людям пожилого возраста.
С различными просьбами к нему обращаются жители села, и он
ежедневно протягивает руку помощи в решении наших проблем.
Судьба каждого человека проходит через сердце Алексея Леонидовича. Нельзя не отметить, что и в каждое мероприятие, которое проходит в селе, он также вкладывает частичку своей души.
В своей работе А.Л. Павлов придерживается принципов неравнодушия, глубокого уважения к людям.
Уважаемый Алексей Леонидович! Примите от нас и всех жителей
села Айдар-Николаевка низкий поклон и благодарность за постоянную помощь, заботу и решение наших проблем. Разрешите поздравить Вас и Ваш коллектив с Новым 2019 годом. Здоровья, счастья,
удачи и мирного неба над головой.
С уважением жители села Айдар-Николаевка:
Н.И. Труняков, В.В. Копанев, Н.А. Лактин, В.Н. Григоренко,
А.Д. Суворов, А.П. Алимов, А.Е. Суворова, Л.И. Янцен,
В.Т. Добровенко, А.Л. Антонова.

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.
Закупаем КСР, ДОРЕЗ.
099-011-98-55.
Куплю КОРОВ, БЫКОВ,
ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ, 095-512-38-39,
098-389-73-47.
Кормовую
СВЕКЛУ,
095-089-33-31.
Закупка МЕДА, ВОСКА, МЕРВЫ. Обмен ВОЩИНЫ. Продажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ

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

аренда
Сдам ЖИЛЬЕ на длительный
срок, с. Спеваковка. Оплата только
по счетчикам. Детали по телефону
095-571-36-33.
Сдам КВАРТИРУ, 095-614-07-64.

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

Почта «DELIVERY»
Доставка посылок по Украине. Лучшее соотношение
цены и качества.

Тел. 067-627-45-89

www.delivery-auto.com

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!

помним...
6 января – 40 дней светлой памяти
нашей дорогой супруги, мамы,
бабушки, прабабушки
ПЕЛЕВИНОЙ Валентины Павловны
(03.09.1950 – 28.11.2018).
Светлая память о тебе останется в
наших сердцах навсегда. Нам будет
нехватать тебя.
Время течет, а боль утраты остается
навсегда... Мы помним все: твои слова, твое внимание и ласку, твои горящие глаза, что приносили семье счастье. Нам не хватает так тебя, как солнца среди лета, но все ушло,
возврата нету... Лишь наша боль, да образ твой остались в памяти
для нас навеки.
Муж, дочери, зятья, внуки и правнуки.
5 января 2019 г. - 3 года светлой памяти дорогого, любимого
человека КОПАНЕВА Сергея Александровича.
По жизни пролетел ты как комета,
Оставив за собою яркий след.
Мы любим, помним, не забудем,
Скорбим, что рядом тебя нет.
Ты жизнь свою прожил достойно
Оставив память нам на век.
В безмолвном мире спи спокойно
Любимый нами человек.
Жена, дети, внуки, зятья.

Виконавчий комітет та колектив Гречишкинської сільської
ради щиро співчуває рідним та близьким з приводу непоправної
втрати – смерті ДЕМЕНТЬЄВА Володимира Олексійовича.
Пішла з життя людина, чий внесок для всього села важко переоцінити. Свідченням цього є його багаторічна, гідна і
високопрофесійна робота в культурі. Передчасна смерть Володимира Олексійовича – це непоправна втрата для його рідних,
близьких, друзів, колег та вдячних учнів.
Світла пам’ять про нього назавжди лишиться в наших серцях.
Просимо прийняти слова найщирішого співчуття у цей скорботний час. Сумуємо разом з вами.
Колектив «Калина» Гречишкинського СБК висловлює своє
співчуття з приводу непоправної втрати – смерті акомпаніатора
ДЕМЕНТЬЄВА Володимира Олексійовича.
Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини,
що є найголовнішою у житті кожного з нас, проте світлі спогади
про людину, яка чесно і гідно прожила своє життя, залишивши
по собі плоди своїх добрих справ, завжди будуть сильнішими за
смерть. Світла пам’ять.
Розділяємо біль утрати та висловлюємо щирі співчуття
вашій родині та близьким з приводу смерті кума, хрещеного
ДЕМЕНТЬЄВА В.О.
Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати, а наші
щирі співчуття полегшать ваше родинне горе.
Сім’ї Карташових, Гладких.
Коллектив учителей и работников Гречишкинской ООШ выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с
невосполнимой утратой – смертью учителя музыки, ветерана педагогического труда ДЕМЕНТЬЕВА Владимира Алексеевича.
Відділ освіти Новоайдарської райдержадміністрації, Новоайдарський районний методкабінет сумують з приводу тяжкої втрати – вчителя Гречишкинської ЗОШ І-ІІІ ст. ДЕМЕНТЬЄВА Володимира Олексійовича та висловлюють щирі співчуття рідним
та близьким.
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1 січня, вівторок
Новий рік!
Святий Вечір – вечеря напередодні Різдва, яка здавна
збирала за столом усю родину. За правилами для цієї вечері
готували пісні наїдки, оскільки ще триває різдвяний піст.
Кількість страв, а їх має бути 12, символізує дванадцять
апостолів та кількість місяців у році.
На честь духів пращурів на покуті ставили дідуха, біля
якого розміщували кутю і узвар. Для приготування куті
завжди брали новий горщик. Цілий день не можна було
нічого їсти, лише ввечері, коли зійде перша зірка, всі сідали
за стіл.

Голубці

Кутя
Кутя – найголовніша страва
на столі, з якою прийнято починати трапезу. Горщик з кутею
має нести господиня. Для її
приготування брали обмолоту пшеницю та товкли в ступі,
щоб зняти зовнішню оболонку,
тоненьку плівочку, і не пошкодити саме зерно. Інколи брали
для куті ячмінь та рис. Додавали мед, сухофрукти, варення.
Зерно символізує достаток і
вічне життя, воскресле життя, а
мед – символ чистоти та Божого слова. До куті додають мак,
який символізує мучеництво,
невинно пролиту кров.
Справжню кутю варять із
пшениці з медовим сиропом.
Вона має бути напіврідкою.
Кутю поділяють на пісну і скоромну, або ж “голодну” і “багату”. У Різдвяні та Водохресні
святвечори їдять пісну (голодну) кутю, яка має найбільше
обрядове значення. Кутю після
вечері залишають на цілу ніч на
столі для душ померлих. Так як
кутя символізує єднання з Богом
і світом померлих.

Узвар
Узвар – напій, який символізує народження, нове життя, а
саме – народження Ісуса Христа. Це життя людини, дароване
Богом. А вода є символом очищення душі і тіла. З давніх-давен узвар символізував хороше життя, оскільки сухі і свіжі
фрукти, які використовують у
приготуванні узвару, означали
родючість, а мед – солодке життя.

Борщ
На Святвечір готується пісний борщ з овочів, заквашується заздалегідь приготованим
квасом з буряка. Він має насичений темно-червоний колір.
Саме тому різдвяний борщ сим-

волізує кров дітей з Вифлиєма,
яких Ірод наказав убити.

Капусняк
Для приготування капусняку
використовують капусту, яка є
символом міцності і простоти водночас, єдності навколо
однієї основи – Христа Бога.

Хліб
Хліб, калач або ж кочарун –
це все одне і те ж. Він символізує смерть і воскресіння. Так як
зерно кидають в землю, воно начебто «помирає», але дає плоди,
тим самим «воскресаючи».

Риба
Риба – це знак християн. Три
рибини з однією головою або
переплетені символізують Святу Трійцю. Так, як риба вільно
плаває у воді, так і християни
живуть повноцінним життям
через купання у свяченій воді.
Знак риби був першою монограмою Ісуса Христа. Грецька
абревіатура ІХТІОС (ім’я Ісуса)
читається як “риба”. Першими
учнями Ісуса Христа були рибалки. Усі віруючі, учні і сам
Ісус Христос уподібнювались
рибі, бо перебувають у безпеці у
воді, а саме у «воді вчення».

Сама назва «голубці» вказує на символ – голуба, який
несе Божу любов, символізує
Святого Духа, красу та силу
отриману від Бога Творця. А головне – символізує мир.

Пампушки
Пампушки
символізують
святих на небі, які отримали
вічне життя, повіривши в Ісуса
Христа. Символ свята, радості,
достатку і щастя, яке дарує нам
Бог.

Каша
Символом продовження роду
та єднання людей є каша. Також
вона символізує плодючість домашньої худоби, врожайність
земель та працьовитість господарів.

Вареники
Вареники здавна символізують достаток та ситість. Господь призначив місце людини
у Царстві Божому, де вона житиме добре «як вареник в маслі».

Христа. Згідно їй, сіно було
в яслах, в які Марія поклала
немовля після народження.
Так у білорусів і виник ритуал застеляти святковий стіл
на Коляди сіном, а потім вже
скатертиною. Воно лежало під
скатертиною три дні, а потім
його віддавали прямо з рук домашнім тваринам.
Наприкінці святкової вечері з допомогою цього сіна
ворожили. Хто-небудь з родини витягував дві травинки,
підпалював їх і підкидав вгору.
Якщо сухі травинки впадуть,
торкаючись один одного, вважалося, що сім'я проживе рік
дружно; якщо розсипаються в
різні боки, то припускали, що
домочадців наздоженуть хвороби і особисті непорозуміння.
Різдвяний обід починався зі
сходом першої зірки. На середину столу господиня ставила
горщик з кашею і тарілку з
млинцями. Млинці розрізали
хрест-навхрест і таким чином освячували їх. Господар
запалював свічку, читав молитву, потім ставив свічку в
червоний кут і першим сідав
за стіл. По ліву руку від нього

Горох з квасолею символізують відродження після занепаду, символ Божої весни. Також
вони символізують єдність роду,
тому що всі за різдвяним столом
– як горошинки в одному стручку.

Часник
Стіл перед різдвяною вечерею накривали по-особливому. Під скатертину обов'язково
клали сіно. Цей звичай пов'язаний з історією появи на світ
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20 січня, неділя
Всесвітній день снігу
21 січня, понеділок
Міжнародний день обіймів
22 січня, вівторок
День Соборності (день Злуки)
Українська Центральна Рада прийняла
Четвертий універсал
25 січня, п’ятниця
День студентів (Тетянин день)

26 січня, субота
День працівника контрольно-ревізійної
служби України
Міжнародний день митника
27 січня, неділя
Міжнародний день пам’яті жертв
Голокосту
29 січня, вівторок
День пам’яті Героїв Крут
31 січня, четвер
Всесвітній день ювеліра

Горох і квасоля

На Святвечір часник кладуть
по кутках столу, а потім їдять,
щоб не боліли зуби. Він символізує здоров’я і очищення від
гріхів.

Всесвітній день миру
7 січня, понеділок
Різдво Христове
11 січня, п’ятниця
Всесвітній день «спасибі»
17 січня, четвер
День дітей-винахідників
19 січня, субота
Хрещення Господнє
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сідала чоловіча половина сім'ї,
праворуч - дружина і дочки.
Перед тим, як приступити до
трапези, господар брав ложку
куті і клав її на підвіконня або
на поріг. Це була данина поваги до предків, так як одне із
золотих правил народної культури говорить: "Перш ніж собі
- предкам".
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