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З Новим роком та Різдвом Христовим!

В Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО
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Понад 30 млрд гривень
підтримки надасть держава
на розвиток регіонів
в 2019 році

смт. Новоайдар - вул. Незалежності, 68а, Новоайдарський професійний аграрний ліцей (гуртожиток);
с. Бахмутівка - вул. Центральна, 2 (Бахмутівська
сільрада);
с. Гречишкіне - вул. Центральна, 1а (Гречишкінська
сільрада);
с. Денежникове - вул. Центральна, 28б (Денежниківська
сільрада);
с. Дмитрівка - пл. Миру, 1 (Дмитрівська сільрада);
с. Колядівка - вул. Центральна, 2а (Колядівська сільрада);
с. Муратове - вул. Октябрська, 14а (Муратівська сільрада);
с. Новоохтирка - вул. Лісна, 2 (Терапевтичне відділення
№ 2 Новоайдарського РТМО (лікарня);
с. Олексіївка - пл. Центральна, 4 (Олексіївська сільрада);
с. Победа - вул. Центральна, 39 (Победівська сільрада);
с. Райгородка - вул. Поштова, 19 (Райгородська сільрада);
с. Смолянинове - вул. Миру, 93 (Смолянинівська
сільрада);
с. Співаківка - вул. Центральна, 1б (Співаківська
сільрада);
с. Чабанівка - вул. Миру, 41 (Чабанівська сільрада);
с. Штормове - вул. Шкільна, 1 (Штормівська сільрада);
м. Щастя - кв. Енергетиків, 2в, Державний професійнотехнічний заклад «Щастинський професійний ліцей»

Починаючи з 4 по 7 січня Луганщину накрив активний циклон, який супроводжувався сильними снігопадами, потужним вітром та хуртовинами.
Складна ситуація утворилася по всій території Луганщини, але найбільш важко було на дорогах у Станично-Луганському, Новопсковському, Старобільському, Новоайдарському і
Попаснянському районах та у Лисичанську.
Так, наприклад, у Станично-Луганському районі висота
снігового покрову сягала 60 сантиметрів.
Для розчистки снігу були задіяні 122 одиниці техніки та
близько 450 працівників.
Слід зазначити, що до кінця тижня на Луганщині істотних
змін у погоді не очікується.
Опади продовжаться місцями у виді снігу. Температурний режим -9 -11 морозу вночі, -2 -6 морозу вдень. Напрям

= У наступному номері =
Ой, то третє свято Свята Водохреща

(учбовий корпус № 1);
с. Кримське - вул. Центральна, 8 (Кримська ВЦА);
вул. Миру, 27 (НВК Кримська ЗОШ I-III ступенів), вул.
Центральна, 78б (Кримська сільська лікарська амбулаторія
загальної практики сімейної медицини);
с. Трьохізбенка - вул. Булавіна, 3 (Трьохізбенська ВЦА).
Є. ТУРКІН, начальник Новоайдарського РВ ГУ
ДСНС України у Луганській області,
підполковник служби ЦЗ.

вітру – північно-східний з переходом на південно-східний.
Очікується посилення вітру зі швидкістю до 12-15 м/с, хуртовини, заметіль.
Учасники дорожнього руху, з усією відповідальністю
ставтеся до погодних змін. Слідкуйте за встановленими дорожніми знаками, які попереджують про можливу
слизькість. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього
руху, не перевищуйте дозволену швидкість і не виконуйте ризикованих маневрів. Не заважайте роботі спецтехніки.
Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію на дорозі, зателефонуйте черговому ДП «Луганський облавтодор», який
працює цілодобово. +380 (64) 524 11 25, +380 (50) 305 16 49.
За інформацією Служби автомобільних доріг
в Луганській області.

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на районную газету Натхненно працюєм на благо громади,
Ми пишем сторінки районної спадщини:
«Вісник Новоайдарщини» на 2019 год!
Історії з фото, концерти, поради Чтобы получать газету с февраля, успейте подписаться до 18 января!
Це все є у "Віснику Новоайдарщини"!
Стоимость:
6 мес. – 150 грн. (индекс - 86810)
1 мес. – 30 грн. (индекс - 61419)

Оставайтесь с нами! Мы ценим вашу поддержку!
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Щодо санаторно-курортного лікування
До уваги ветеранів військової служби, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та членів їх сімей.
На І квартал 2019 року оформлюємо путівки на санаторно-курортне лікування в відповідних закладах Міністерства оборони України: ЦМРСЛ «Пуща-Водиця» з 22.01.2019 р., 26.02.2019 р. ЦМРСЛ
«Трускавецький» з 18.01.2019 р., 21.02.2019 р., 15.03.2019 р. ЦВКС
«Хмільник» з 28.01.2019 р., 27.03.2019 р.
Є можливість термін заїзду змінити на зручний для ветерана час.
Ветеран оплачує 25% вартості путівки та 50% за члена сім'ї. Повна
вартість путівок до ЦМРСЛ «Пуща-Водиця» та ЦВКС «Хмільник»
становить 9765 грн., до ЦМРСЛ «Трускавецький» - 9450 грн.
Звертатися до Новоайдарського РВК за адресою: вул. Айдарська,
2, смт. Новоайдар, каб. №17 або телефоном (06445) 9-43-47.
Н. МЕТРОПАН, головний спеціаліст командування,
службовець ЗСУ.

Про приписку громадян до призовної дільниці
1. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» з 02 січня по 29 березня 2019 року оголошується
приписка до призовної дільниці Новоайдарського району Луганської
області громадян 2002 року народження.
2. Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися з 1
січня по 31 грудня 2002 року включно, котрі постійно або тимчасово
проживають на території Новоайдарського району, а також громадян
старших років народження, які не пройшли приписку раніше.
3. Всі громадяни, яким належить пройти приписку до призовної
дільниці, зобов’язані особисто прибути до районного військового комісаріату за адресою: смт. Новоайдар вул. Айдарська, буд. 2 в точно
визначений час для них, маючи при собі документи, що вказані в особистих повістках.
Громадяни, які не отримали особистих повісток, зобов’язані прибути за вказаною адресою протягом січня 2019 року, маючи при собі
документи, які засвідчують особу.
4. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов’язані звільнити громадян, яким необхідно
пройти приписку до призовної дільниці, на час, необхідний для проходження приписки, і забезпечити їх своєчасну явку у районний військовий комісаріат.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
В. ІВАНКОВ, військовий комісар Новоайдарського
районного військового комісаріату, підполковник.

До уваги абітурієнтів. Військова освіта!
Новоайдарським районним військовим комісаріатом оголошується відбір кандидатів до вступу у вищі військові навчальні заклади
та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів (далі
ВВНЗ та ВНП ВНЗ).

Як уникнути переохолодження організму та обмороження частин тіла
Ознаками переохолодження є
озноб, тремтіння, блідість, а потім і посиніння шкіри, губ, біль у
пальцях рук та ніг. При тривалому переохолодженні розвивається
обмороження (пошкодження тканин у результаті дії низьких температур). До обмороження більш
схильні пальці, кисті, стопи, вуха
і ніс. При першому ступені обмороження шкіра блідніє, знижується чутливість уражених ділянок, а
після зігрівання спостерігається
почервоніння та набряк. При другому ступені ураження шкіра набуває синьо-багрового відтінку і
на її поверхні з’являються пухирі
з прозорою рідиною.
Саме тому Новоайдарський
районний відділ Головного
управління ДСНС України у Луганській області звертається до
громадян Новоайдарського району з проханням дотримуватися
елементарних правил аби уникнути переохолодження та обмороження:
- не вживайте алкогольних
напоїв – алкогольне сп’яніння
сприяє високій втраті тепла, в той
же час викликає ілюзію тепла. Додатковим негативним фактором є
неможливість сконцентруватися
на перших ознаках обмороження;
- не паліть на морозі – паління
зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш
уразливими до дії холоду;
- носіть просторий одяг – це
сприяє нормальній циркуляції
крові. Одягайтеся так, щоб між
ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля

На навчання приймаються громадяни України за власним бажанням, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади та придатні до
військової служби за станом здоров’я і віком від 17 до 21 року, в тому
числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання.
Також, особи жіночої статі приймаються до ВВНЗ з переліком посад
офіцерського складу, на які можуть призначатись жінки на відповідні
спеціальності підготовки.
Випускники ВВНЗ та ВНП ВНЗ отримують вищу військово-спеціальну освіту, диплом державного зразка про повну (або базову)
вищу освіту та відповідну кваліфікацію, гарантоване працевлаштування та грошове забезпечення від 15 000 гривень.
Термін підготовки: офіцерів командного фаху - 4 роки, офіцерів
інженерного та гуманітарного фахів - 5 років.
За всіма питаннями щодо вступу у ВВНЗ, ознайомлення з повним переліком навчальних закладів та умовами вступу у 2019 році
звертатись до Новоайдарського районного військового комісаріату за
адресою: смт. Новоайдар, вул. Айдарська, буд. 2 або за тел. 9-43-47,
0956536241, 0959248518.
В. МИХАЙЛЕНКО, т.в.о. військового комісара
Новоайдарського районного військового комісаріату, майор.

Повідомляємо про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1
цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність.
Спорудження пошукової свердловини №2
Чабанівської площі глибиною 2550 м, з метою пошуку покладів вуглеводнів у верхньовізейських
відкладах нижнього карбону (горизонт В-1718) на Чабанівській площі. Чабанівська площа
розробляється на підставі Спеціального дозволу
на користування надрами № 4079 від 23.12.2011
року - виданого Державною геологічною службою геології та надр України, терміном на 20
років. Площа відведеної земельної ділянки для
провадження планованої діяльності складає
1,5779 га. Земельна ділянка, яка виділена під спорудження свердловини, перебуває в користуванні
сільськогосподарського виробничого кооперативу «Батьківщина». Відповідно до ст. 97 Земельного кодексу України з сільськогосподарським
виробничим кооперативом «Батьківщина»
було укладено угоду № 02-4П на проведення
геологорозвідувальних робіт.
2. Суб’єкт господарювання.
Товариство з обмеженою відповідальністю
Реконструкція технологічних свердловин», код
ЄДРПОУ 33264159, Юридична адреса: 92905,
Луганська область, м. Кремінна, вул. Титова, 13,
тел. 06454 24907, 06454 24908.
3. Уповноважений орган, який забезпечує
проведення громадського обговорення.
Управління екології та природних
ресурсів Луганської ОДА, проспект Центральний (колишній проспект Радянський), 54 б,
Сєвєродонецьк, Україна, 93405, тел. (06452)

шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло.
Бажано носити верхній одяг, що
не промокає. Тісне взуття, відсутність устілки можуть створювати
передумови обмороження;
- не виходьте на мороз без рукавичок та шарфу. Найкращий
варіант – рукавички з тканини,
що відштовхують воду та не
пропускають повітря, з хутром
всередині. Рукавички зі штучних
матеріалів погано захищають від
морозу;
- у вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним
кремом;
- не носіть на морозі металевих (у тому числі золотих та
срібних) прикрас. По-перше: метал охолоджується до низьких
температур швидше, ніж тіло,
внаслідок чого можливе «прилипання» цих предметів до шкіри
з виникненням почуття болю та
холодових травм. По-друге, каблучки на пальцях ускладнюють
циркуляцію крові та сприяють обмороженню кінцівок;
- перед виходом на холод бажано поїсти – вам необхідна додаткова енергія;
- слід враховувати, що у дітей
терморегуляція ще не налагоджена, а в осіб похилого віку при
деяких хворобах порушена. Ці
категорії найбільш піддаються
обмороженню та переохолодженню, тому враховуйте це під час
планування прогулянок узимку.
Пам’ятайте, що перебування дитини на морозі не повинно
перевищувати 15-20 хвилин, потім потрібно зігріти її в теплому приміщенні. І головна умова
профілактики переохолодження
– здоровий спосіб життя, відмова
від шкідливих звичок та постійне
загартовування організму.
Пам’ятайте: ваше здоров’я – у
ваших руках.

Вибухонебезпечні
предмети!
Вибухонебезпечні нерозірвані боєприпаси – це спадок минулих воєн та сучасності. Причини, з яких вони не розірвалися,
можуть бути різними: технічні
та технологічні дефекти, неналежне використання, відмова
детонатора тощо. Небезпека
полягає в тому, що нерозірвані
боєприпаси можуть зайнятися
і детонувати навіть через кілька десятиліть. Оскільки вибухи
боєприпасів дуже небезпечні,
рекомендується не торкатися,
не викопувати їх, не викидати,
не розбирати, не підпалювати
тощо. Дотримуючись цих інструкцій, ви гарантуєте безпеку, зменшуєте ризик для життя
і здоров’я, а також ризик для
середовища, в якому живете і
працюєте.
Якщо ви знайшли нерозірвані боєприпаси:
- Не торкайтеся до них!
- Не переміщуйте!
- Не трясіть!
- Не стукайте!
- Не викидайте!
- Не розбирайте!
- Не кидайте у вогонь!
- Позначте місцезнаходження!
- Повідомте, куди слід!
- Охороняйте!
- Не допускайте нікого до
прибуття відповідних служб!
Негайно зателефонуйте за
номером 101, назвіть себе і повідомте, звідки дзвоните, поясніть, що ви знайшли, як виглядає об’єкт, чи є поруч населений
пункт та громадяни, яким загрожує небезпека.

Л. ІВАЩЕНКО, головний фахівець Новоайдарського РВ ГУ
ДСНС України у Луганській
області, капітан служби ЦЗ.

Є. ТУРКІН, начальник Новоайдарського РВ ГУ ДСНС
України у Луганській області,
підполковник служби ЦЗ.

4-40-68, lugeco@loga.gov.ua. Контактна особа:
Пономаренко Євген Володимирович.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу
на довкілля.
Рішенням про провадження планованої
діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля про допустимість провадження планованої діяльності, що надається
Управлінням екології та природних ресурсів
Луганської ОДА.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля, включаючи інформацію про час і
місце усіх запланованих громадських слухань.
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного
опублікування цього оголошення (зазначається
у назві оголошення) та надання громадськості
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої додаткової інформації, визначеної
суб’єктом господарювання, що передається для
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її
думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та
пропозиції можуть подаватися в письмовій формі
(у тому числі в електронному вигляді) та усно під
час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані
після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться 30
січня 2019 року о 11:00 годині у приміщенні
актового залу Чабанівської середньої школи, за
адресою: вул. Миру 40а, с. Чабанівка, Новоайдарський район, Луганська область.
6. Уповноважений центральний орган або
уповноважений територіальний орган, що

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої доступної інформації щодо
планованої діяльності.
Управління екології та природних ресурсів
Луганської ОДА, проспект Центральний, 54 б,
Сєвєродонецьк, Україна, 93405, тел. (06452)
4-40-68, lugeco@loga.gov.ua. Контактна особа:
Пономаренко Євген Володимирович
7. Уповноважений центральний орган або
уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій.
Управління екології та природних
ресурсів Луганської ОДА, проспект Центральний (колишній проспект Радянський), 54 б,
Сєвєродонецьк, Україна, 93405, тел. (06452)
4-40-68, lugeco@loga.gov.ua. Контактна особа:
Пономаренко Євген Володимирович.
Зауваження і пропозиції приймають протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо
планованої діяльності.
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності на 277 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість може ознайомитися
з ними.
Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе
щоденно, крім вихідних з 14 січня 2019 року:
- Товариство з обмеженою відповідальністю
Реконструкція технологічних свердловин», Луганська область, м. Кремінна, вул. Титова, 13,
контактна особа Рикова Олеся Юріївна, тел.:
06454 24907, 06454 24908.
- Чабанівська сільська рада, Луганська обл.,
Новоайдарський р-н, с. Чабанівка, вул. Миру,
буд. 41.

«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

Напередодні Різдва в районному краєзнавчому музеї
відбувся спільний захід районної бібліотеки, районного краєзнавчого музею та районного Будинку культури
(сценарій підготували О. Рубан та А. Сорокіна). Цей захід
був присвячений традиціям святкування Різдва. За доброю
традицією на свято завітали гості й відразу ж потрапили в справжню казку. Бо це – святий вечір, особливе свято.
Все в ньому чарівне, казкове, таємниче! І всі, хто завітав на
цей захід, мали змогу побачити яскравий уривок з традицій
святкування, доторкнутися різдвяного дива.
Особливої атмосфери додавало те, що
все дійство проходило у залі давнини. На
сундуку з вишитою скатертиною страви
у горщиках та глечиках. Виходить Господиня (з її роллю просто чудово впоралась
провідний бібліотекар Людмила Коломацька), порається – підмітає, ставить на
стіл страви, чепуриться. Вона розмірковує: «Ну ось, здається все приготувала –
всі дванадцять свят-вечірніх пісних страв
– кутю з товченої пшениці, узвар, горох,
квасолю, смажену капустку, рибу, вареники, картопельку, гриби, кашу гречану з
конопляним молоком, голубці з пшоном,
коржі з маком». В цей час до хати заходить господар (цю роль відмінно виконав
Данило Пронін). Він заносить Дідуха
різдвяного (сніп із жита) – на щастя, здоров`я, добрий врожай. Кажуть, коли є Дідух в хаті – буде й хліб.
Далі, за традицією, господиня ставить кутю на покуть
та запалює свічку. А ось вже
й колядники на порозі (колядників вдало зіграли учасники дитячого ансамблю
«Феєрверк»). Вони принесли
кутю та заспівали колядку
«Їде, їде Бог». Господиня залюбки роздає діткам гостинці,
і вони йдуть колядувати далі.
Гості все глибше занурюються у світ традицій. Ось
до господині завітала гостя
– кума з Михайлівки (чудово виступила співробітниця
музею Алла Сорокіна). Вона розповіла,
як готувались до свята в селі Михайлівка: «Зима. Навколо біліють сніги. Мороз
ніби пензлем розмалював вікна. Дерева
обсипані інеєм і обліплені снігом. Нерухомі, білі, немов кришталеві, стоять вони,
як у казці, і сяють самоцвітами від першого променя січневого сонця.
Ранок. Над кожною хатою стовпом
в’ється дим.Тихо. Здається, що село ще
спить: на вулицях нема нікого. Але в кожній хаті давно кипить робота. Бо сьогодні
особливий день!

Появлення першої вечірньої зірки сповістить усім людям про народження Великого Сина Божого – Ісуса Христа!
Саме тому ще вдосвіта, тричі перехрестившись, господиня починала готувати дванадцять пісних свят-вечірніх
страв: кутю (обов’язково у новому горщику), узвар, кашу гречану, вареники,горох, квасолю, смажену капусту, рибу, картоплю, гриби, коржі з маком та солодку
дрібну випічку для дітей. Господиня ніби
дає звіт новому рокові за своє багатство
у минулому році. Найперше, треба потовкти пшеницю для приготування куті.
Це робили за допомогою ступи та товкача. Бо оболонки пшениці не дозволять
зерну розваритися, і кутя вийде не смач-

ною. Товкли довго,
а ще довше варили,
щоб сирою не була. Потім охолоджували,
додавали меду, родзинок, маку та трохи
узвару.
У цей день не снідають і обходяться
без обіду. Коли вже сонце схилиться до
заходу, заносять у хату найважливіший
символ Різдва – дідух (сніп пшениці або
жита, що символізує дух, або душі дідів-прадідів, про яких цього вечора ні в
якому разі не можна забувати!) Дідуха
ставлять на покутті перед образами. Його
прикрашають і обов’язково засовують
під перевесло дерев’яну ложку, щоб душі
померлих родичів мали змогу теж долучитися до святої вечері. А поруч ставлять
на сіно кутю. До речі, якщо простежити
за словами «святий кут», «покуття», то

стає зрозумілою і назва «кутя». Хоч діти
і дуже голодні, але все ж вони терплять
і пильно вдивляються, чи не зійшла вже
вечірня зоря, що має сповістити про велике диво – народження Сина Божого.
Лише після цього сім’я могла вечеряти.
І от до хати входить батько і урочисто
сповіщає, що Святий вечір уже почався.
Мати запалює на вікні свічку, а перед
образами лампадку. До вогню на Святу
Вечерю злітатимуться душі предків. Бо
Свята Вечеря – це спільна вечеря всього роду: всі мають у цей вечір зібратися
разом, щоб трапезувати цілим
родом. Якщо у
цей час трапиться
гість - його теж
запрошують до
столу. За віруваннями наших предків, гість на Різдво
приносив щастя
в дім.
Борони
Боже у цей день
сваритися! Навпаки, добре помиритися. Усі члени
родини повинні
бути вдома. «Боже
сохрани, - кажуть люди, - десь заночувати в цю ніч, цілий рік будеш блукати по
світі!». Помолившись, і запросивши душі
предків на свято, родина сідала вечеряти.
Після цього мати споряджала менших діточок нести вечерю до діда з бабою та до
хрещених батьків. До інших людей кутю
можна носити лише за запрошенням!».
Та йшлося на святі не тільки про
різдвяні традиції. Через тиждень після
коляди, напередодні Нового року за старим стилем, тобто – 13 січня за нашим
часом, приходить до нас ще одне значне
свято – Щедрий Вечір або Меланки (бо
за християнським календарем – це день
преподобної Меланії). Цього разу готують на вечерю теж дванадцять страв, але
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вони вже не пісні. Тут можуть бути будьякі м’ясні страви, які категорично заборонялося готувати до Різдвяного столу:
ковбаси, пироги з м’ясом, сало, млинці
на смальці, а також багата кутя, яку цього разу заправляли салом або шкварками, різні солодощі для діточок. Увечері,
як тільки почне смеркатися, запалювали
свічку перед образами і сідали до столу,
до щедрої куті, щоб у достатках і спокої
других свят дочекатися. Тільки посідали за стіл, а під вікном уже й щедрують:
«Щедрий вечір, добрий вечір, добрим
людям на здоров’я!»
Цієї особливої ночі дівчата ще й ворожили, дізнаючись про свою долю.
Бігали попід вікнами слухати, яке ім’я
чоловіче почують першим, так і зватимуть майбутнього чоловіка. Коли траплявся перехожий чоловік, то питали
в нього: «Дядьку, як вас
звати?» з тією ж самою
метою. Кидали чобіт через
хату – куди носком упаде,
туди й заміж вийде. Підходили до огорожі посередині і попарно рахували кілки
- вліво або вправо до краю.
Якщо один залишився, то
цього року дівчина буде
без пари.
14 січня за новим стилем – у нас знову настає
Новий рік, а за церковним
календарем – свято Василя.
Ще тільки починає розвиднятися, а
батьки вже будять своїх хлопців іти посівати. Дають зерно – різного потроху,
щоб все уродило – і жито, й пшениця, й
усяка пашниця. Спочатку вдома посівають, а потім до людей ідуть. За посівання господарі давали гроші, щоб завжди
були хороші. А першого посівальника
саджали до столу і пригощали: «Ну-мо,
сідай на лаві, хай у нашій хаті все добро
сідає!». Він за це повинен «відпрацювати»: погелготати, поквохтати, помукати,
порохкати, помекати тощо – щоб у цьому році всяка худоба водилася. Перший
посівальник на Новий рік приносить до
хати щастя, а тому посівали лише хлопці - дівчатам цього робити не годиться,
тому всі дівчата й жінки до обіду з хати
не виходили, щоб не накликати біду.
Зерно після посівання збирають і віддають курям, щоб добре неслися. А ще
господарі з сокирою ходили в сад «лякати» дерева: стукали сокирою легенько по стовбуру і погрожували зрубати,
якщо не будуть родити. Це могли робити
і діти.
Існують також новорічні прикмети.
Якщо ніч проти Нового року тиха і ясна,
буде щасливий рік не тільки для людей,
а й для худоби. Якщо сонце весело зійде,
ввесь рік буде щасливий, а особливо добрий буде врожай садовини.
Замилувалися гості інсценуванням
цього дійства. Дуже гарно прочитав
колядку Роман Кирилов. А ось співробітниці районної бібліотеки Тетяна
Галушко, Світлана Проніна неймовірно
заспівали «Маланку». Посівальну пісню
виконав Данило Пронін. Завершилося
дійство святковим частуванням. Гості
невпинно дякували організаторам заходу за цю нагоду торкнутися дивовижних
традицій нашого народу.
М. ТИХОНОВА.
ФОТО М. ЛИТВИНЕНКА.

В преддверии рождественских праздников на
территории Луганской области прошли обильные снегопады. Работники коммунального
предприятия «Новоайдарское СКП» круглосуточно были заняты очисткой дорог и тротуаров
от снега, поскольку главной задачей было создать комфортные условия для празднования
одного из великих праздников для всех православных - Рождества Христова.
От имени Новоайдарского поселкового совета
и жителей поселка выражаем огромную благодарность всем сотрудникам КП «Новоайдарское СКП» за круглосуточную и оперативную
работу по расчистке дорог и тротуаров.

Стоит также отметить, что борьба со снежной
стихией производилась с использованием одного трактора, что является крайне недостаточным для проведения таких снегоочистительных мероприятий. Новоайдарский поселковый
совет хотел бы приобрести еще один трактор,
на который бы можно было установить разнообразное навесное оборудование для работы не
только в зимнее время года, но и для работы
в другое время года, а именно для очистки
дорог и тротуаров от песка и мусора, для покоса травы и пр. Но приобретение такой спецтехники только за счет средств поселкового
бюджета является значительной нагрузкой на
поселковый бюджет и не может быть выполнено без значительного уменьшения расходов
на другие статьи бюджета, в том числе на ремонт дорог и благоустройство территории.
Поэтому поссовет вынужден искать другие
источники финансирования для приобретения
необходимой коммунальной техники. Работа в
этом направлении уже ведется.

Активная жизненная
позиция местного жителя
Новая снегоуборочная техника
появилась
в
поселковом
коммунальном
предприятии
благодаря инициативе жителя
нашего поселка
Романа Кудрявцева, который
принял участие
в проекте международной
организации и
победил.
Эта
снегоуборочная
техника позволяет быстро расчищать от снега
тротуары и пешеходные зоны, недоступные
для крупногабаритной техники.
Новоайдарский поселковый совет искренне
поблагодарил Романа за его активное участие
в жизнедеятельности поселка и за участие в
проекте, благодаря которому в поселке появилась такая снегоуборочная техника. За свою
активную жизненную позицию Кудрявцев Роман получил грамоту-благодарность и подарок
от Новоайдарского поселкового совета.
Меняются времена, и мы меняемся вместе с
ними. Украина меняется, меняемся мы, и изменяются наши отношения. Поступок Романа
является явным подтверждением таких изменений.
Новоайдарский поселковый голова
Игорь ШОПИН.

4
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Тож про захоплення, про те,
як знаходити час і на творчість, і
на навчання, про мрії та плани на
майбутнє ми вирішили розпитати
у цього енергійного та активного
хлопця. Розмова вийшла щирою
та цікавою.
Співом Данило захопився ще в
дитячому садочку, а на сцену вийшов, коли став першокласником.
З цього й почалася його співоча
кар’єра. Тож загалом Даня на сцені вже 9 років! – Вчуся співати я
в районному Будинку культури, у
Ольги Дмитрівни Рубан, - розповідає хлопець. – Саме вона навчила
мене азам. Коли я вийшов на сцену вперше, я хвилювався, звичайно, але відчував: це те, чого я хочу!
Я хочу співати! Тож й закрутилося! Після школи я поспішав до Будинку культури… Нескінченні репетиції, конкурси поступово стали
невід’ємною частиною життя. А
трохи згодом додалась ще й Дитяча школа мистецтв, де я навчаюся
по классу гітари у викладача Олександра Олександровича Зайцева.
Зараз трохи складно знаходити час
для всього: навчання в школі (я в 9
класі), заняття в БК, уроки в школі
мистецтв, репетиції групи, але я
намагаюся всюди встигнути й не
пасти задніх. Бо все це для мене
важливо.
Зупинимось трохи докладніше
на конкурсах. Звичайно, їх було
чимало – шкільних, районних,
обласних. Але найсвіжіший та ще
й в процесі участь Данила у конкурсі «Червона рута». – Для мене
це надзвичайний шанс проявити
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себе, розкрити свої внутрішні резерви, навчитись чогось нового,
- розповідає конкурсант. – Я радий, що потрапив на цей конкурс
та маю змогу і достатньо сил, щоб
долати випробування за випробуванням, виконувати завдання за
завданням. Сенс цього конкурсу
полягає у відборі молодих талановитих співаків, щоб відкривати нові імена. «Червона рута»
проводиться з метою пошуку,
виявлення молодих і талановитих музикантів – авторів, виконавців, розкриття і реалізації їх
творчого потенціалу, розвитку
нових стилів української молодіжної масової музики та збереження традицій автентичного
фольклору. Від Новоайдарщини вдається йти турами конкурсу Лілії Рибалка та мені. Після
того, як ми пройшли відбірковий тур (я потрапив до «резервістів»), нам почали надсилати
вокальні завдання, ми повинні
їх виконати, заспівати, зняти відео та надіслати організаторам.
Потім через деякий час ми маємо особисто приїзжджати на
тури, де співаємо наживо пісні
із завдань. Потім нам виносять
вердикт: проходимо ми далі чи
ні. Поки що нам все вдається!
Завдяки цьому конкурсу я багато
чого навчився в плані розвитку вокальних вмінь, постійно опрацьовую нові прийоми…
Також нещодавно Данило Пронін взяв участь у культурно-мистецькій акції «Сяйво таланту»,
що проходила концертній залі

Сєвєродонецького обласного коледжу культури і мистецтв імені
Сергія Прокоф’єва. Організатори:
Управління культури, національностей та релігій Луганської ОДА
та Центр навчально-методичної
роботи, культурних ініціатив і кіномистецтва. Вже втретє культурно-мистецька акція «Сяйво таланту» збирає кращі дитячо-юнацькі

колективи Луганщини, які досягли
успіху у різних видах мистецтва:
це хореографічні колективи народного, бального, спортивного та сучасного танцю; вокальні ансамблі
та солісти, циркові колективи високого виконавського рівня, які
гідно презентують своє місто і

Протягом листопада — грудня школярі Новоайдарщини брали участь у другому турі предметних олімпіад (організатор - районний методичний кабінет), що проходили на базі ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія. В них взяли участь найкращі учні - знавці різних наук з усіх шкіл району.
Протягом майже двох місяців точилася інтелектуальна боротьба найкращих з найкращих учнів
загальноосвітніх закладів району за звання наерудованішого знавця районного рівня тієї чи іншої
науки. Юні інтелектуали готувалися, не досипали ночами, опановували додаткові матеріали, щоб
на олімпіадах продемонструвати найкращі результати.

Без виступів цього талановитого юнака важко уявити хоч
один концерт в районному Будинку культури. Його сильний голос,
емоційне виконання пісень, харизматичність нікого не залишають байдужими. Без сумнівів, він має безліч прихильників свого
непересічного таланту. До речі, з його творчістю вже мали змогу
познайомитись й за межами рідного Новоайдару — Данило є активним учасником багатьох Всеукраїнських вокальних конкурсів.
Нещодавно він повернувся з чергового туру «Червоної рути», а
також встиг стати лауреатом конкурсу «Сяйво таланту», що
проходив в Сєвєродонецькому обласному коледжі культури та
мистецтв ім. С. С. Прокоф’єва. Крім цього, він є лідером гурту
«Basstream» Новоайдарської дитячої школи мистецтв.
район на головному підсумковому дитячому творчому заході
області. Тож ми пишаємося, що
на цьому фестивалі своє сяйво
таланту продемонстрував і наш
талановитий земляк.
– Якщо говорити чесно, я
просто не уявляю свого життя
без музики, - ділиться хлопець.
– Я живу музикою, а музика
живе мною. Я дуже люблю виступати на сцені, дарувати людям гарний настрій, але єдине,
що мене іноді бентежить: я не
часто можу обирати для виконання пісні, які мені подобаються. Хотілося б частіше. Але
й тут у мене з’явився ковток
свіжого повітря. Це мій гурт
«Басстрім». Мені дуже хотілося
виконувати музику, яка дійсно подобаються, в якій я можу
бути собою. Ось так і народилася ідея з групою. Ми, учасники групи, всі навчаємося у одного
викладача в школі мистецтв, вчимося грати на гітарі. Олександр
Олександрович, побачивши в нас
потенціал, запропонував займатися групою, якщо добре будемо
встигати за програмою. Так і був
створений гурт, в якому зараз я,

На «ти» з математикою Ігор
Михайлов - 9 клас Щастинська
ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів ім. К. Кутового та Едуард Семенко – семикласник ОНЗ Новоайдарська
школа-гімназія. Хлопці ні на хвилинку не сумніваються у вислові,
що математика є царицею наук, і
своїми успіхами в цій сфері постійно доводять свою позицію.

мій брат Микита, мої друзі Максим Сухоплин та Віталій Дяченко.
Тож у нас є стимул. У нас співпадають музичні смаки. Ми обговорюємо, які пісні хочемо виконувати, і завжди доходимо згоди. Це
круто! В нашому репертуарі вже є
пісні гуртів «Ляпис Трубецькой»,
Nirvana, 21 pilots, Blur та інші.
Найдовше ми готували першу пісню «Воины света», хвилювалися,
як нас сприймуть. Коли ми виступали, мені здавалося, ми були
такі скуті, замкнені. Та глядачі
прийняли нас дуже тепло. На другому та й подальших виступах все
змінилося. Ми були собою, я відчував зал, мені хотілося «качати»,
передавати свою енергію. Це дійсно моя стихія! Тому своє майбутнє
я пов’язую з музикою. Впевнений,
брат мене підтримає, у нас буде
своя група, ми будемо виконувати
музику, яка подобається, будемо
писати пісні. Це моя мрія.
Звичайно, в такі чарівні свята
мрії повинні здійснюватися. Цього ми й бажаємо тобі, Даниле!
Йди сміливо вперед до своєї мети,
і на тебе неодмінно чекає успіх!
М. ТИХОНОВА.

світогляд та краще пізнати планету.
Найкращі знавці правознавства і, цілком можливо, майбутні
юристи навчаються в ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія. Це
Кожній олімпіаді передувала ще й харизматичністю та почут- вати свої творчі здібності.
учениця 9 класу Аліна ХарченДоклав надмірних зусиль до
ретельна підготовка, багато пра- тям гумору.
ко, десятикласниця Юлія Кіба
Справжніми грамотіями в вивчення історії Олексій Свириці, хвилювання. Та всі учасники
та учениця 11 класу Аліна Циба.
гідно впоралися з цією непро- російській мові є Ілля Ізмалков дов - 10 кл. Щастинська ЗОШ
Вони легко обійшли суперників,
№1 І-ІІІ ступенів ім.
стою задачею, і зараз ми вже
і тепер захищатимуть честь
К. Кутового. І ці аналітичможемо назвати переможців
школи та району на наступні здібності та захопленз усіх предметів. Це ті діти,
ному етапі олімпіади.
ня предметом допомогли
які представлятимуть наш
«Золоті руки» та креаюнаку стати найкращим в
район на обласному етапі
тивне
мислення мають петурі олімпіади.
олімпіад. Тож давайте трореможці
олімпіад з техноВ біології чудово оріхи ближче познайомимось з
логії
Володимир
Кофанов
єнтуються Дмитро Літвіними. Як то кажуть, героїв
– учень 9 класу Денежниненко – учень 9 класу
потрібно знати в обличчя.
ківська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Щастинської ЗОШ №1
Тож, найкращими знавцята Анастасія Бескоровайна
І-ІІІ ступенів ім. К.Кутоми української мови є Анас- дев’ятикласниця Щастинвого, Марина Гаврюшко
тасія Решетняк – учениця 8
ської
загальноосвітньої
- учениця 10 класу Щакл. ОНЗ Новоайдарська шкошколи
№
2.
стинської ЗОШ №2 І-ІІІ
ла-гімназія, Діана Скворцова
Ось вони – наша горступенів, а також Іван
– десятикласниця Щастиндість,
майбутнє нашої краЖигунов - одинадцятиської ЗОШ №1 І-ІІІ ступеїни. Побажаємо талановикласник ОНЗ Новоайдарнів ім. К. Кутового, а також
тим учням, та тим, хто за
ська школа-гімназія.
Андрій Гнєдих - 11 кл. ОНЗ
них щиро вболіває - їхнім
Без
перебільшення
Новоайдарська школа-гімнавчителям, батькам, рідним
талановитим фізиком є
зія. Вони виявилися найсиль– успіхів та перемог. ВіриІгор Михайлов. Хлопець
нішими в своїх категоріях.
мо, що ви гідно представинавчається в 9 класі ЩаВідмінні знання англійте наш район. Пам’ятайте:
стинської ЗОШ №1 І-ІІІ
ської мови продемонструвави – вже переможці, але вам
ступенів ім. К. Кутового
ли талановиті Ілля Ізмалков,
є куди рости, про що мріяі вже досить давно захоякий навчається в 9 класі
ти! Чекаємо від вас гарних
плюється фізикою та точОНЗ Новоайдарська шконовин! Нових вам великих
Карина
Телепіна,
Щастинська
ЗОШ
№2
Аліна
Циба,
Новоайдарська
школа-гімназія
ними науками.
ла-гімназія; Борис Зелендосягнень!
«Нахімічила» на песький – учень 10 класу ОНЗ
Чудові знання з географії
Щиро вітаємо наших дорогих
Новоайдарська школа-гімназія; – 9 кл. ОНЗ Новоайдарська шко- ремогу Марина Гаврюшко - 10
Олена Аль-Шахуд – 11 клас Ща- ла-гімназія; Діана Скворцова - 10 кл. Щастинська ЗОШ №2 І-ІІІ продемонстрував Дмитро Літві- розумників! Бажаємо успішностинської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів. кл. Щастинська ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів. Дівчина досить успіш- ненко – 9 кл. Щастинської ЗОШ го виступу на наступному етапі
Членів комісії переможці підко- ступенів ім. К. Кутового та Кари- но представляла район з цього ж №1 І-ІІІ ступенів ім. К.Кутово- олімпіад. Ми за вас вболіваємо
рили не тільки чудовим знанням на Телепіна – 11 кл. Щастинська предмету минулого року. Гадає- го. Дев’ятикласник вважає, що та тримаємо кулачки!
мови, вмінням висловлювати свої ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів. Вони на- мо, цьогорічна участь стане ще географія - неймовірно цікава
наука, яка допомагає розширити
М. ТИХОНОВА.
думки як усно, так і письмово, а магаються всіма засобами розви- більш яскравою та успішною.
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Склонившись над зеленым сукном, они стараются ударить так, чтобы шар попал в лузу. На традиционном новогоднем турнире по бильярду бильярдисты района боролись за Кубок победителя и
звание самого лучшего бильярдиста. Турнир традиционно проводил Новоайдарский райпотребсоюз,
участие приняло коммунальное предприятие «Спорт для всех».

Чтобы поддержать игроков,
собрались любители бильярда
разных возрастов, не остались в
стороне и юные любители этого
вида спорта. У многих новичков,
которые только-только пришли в
бильярд, от такого многообразия
просто разбегаются глаза. 15 шаров, шесть луз и десятки самых
разных игр - это только на русском бильярде…
Для многих бильярд нечто
большее, чем просто занятие необычным видом спорта. Многие
бильярдисты уже не представляют своей жизни без неспешной,
но очень захватывающей игры.
Бильярдом увлекаются не один
год. Они не просто умеют загонять шары в лузы, в их арсенале
трюки, подвластные только профессионалам.
Итак, в турнире своим мастерством поражали Александр
Ильич Копанев, Виктор Михайлович Виноградов, Сергей Васильевич Шевченко, Александр

Петрович Вишняков, Владимир
Витальевич Корнеев, Антон
Владимирович Литовченко, Павел Иванович Рубан, Михаил
Иванович Бережной, Александр
Григорьевич Глайборода, Дмитрий Александрович Шкуркин,
Николай Егорович Галухин, Виталий Владимирович Иванов,
Александр Васильевич Грачев.
Каждый из них проявил упор-

ство, меткость, сноровку, заинтересованность игрой. Конечно,
как и в любом виде спорта, игрокам присущи волнение, долгая
подготовка, упор на результат.
В результате захватывающей
борьбы определились победители. Первое место в новогоднем
турнире по бильярду завоевал
Владимир Корнеев. Ему-то и
отошел Кубок победителя. Второе место заслуженно занял
Александр Грачев. На третьем
месте – Александр Копанев.
Победители награждены денежными призами, медалями, грамотами. Победитель Владимир
Корнеев уверен, что бильярд

– один из самых интеллектуальных видов спорта. - Когда
бильярдист совершает ошибку,
он делает из нее вывод и идет
дальше, не зацикливаясь на неудаче, - рассказывает В.В. Корнеев. - Самодисциплина и желание
развиваться в рамках своей игры
могуть стать залогом успеха. Немаловажно умение логически
мыслить. Одними из ключевых
способностей считаются логика
и умение анализировать ходы:
как свои, так и противника. В бильярде опытному игроку хватает взгляда на положение шаров,
чтобы предугадать будущий ход
соперника и успеть повернуть

ситуацию в свою пользу. Так
что, тренируйтесь, развивайте
логику и уверенность в себе, тогда вас непременно ждет успех, не сомневается победитель.
Несмотря на то, что победить
удалось не всем, расстраиваться
поводов не было – все получили удовольствие от игры, положительные эмоции, общение с
единомышленниками и отличное новогоднее настроение. А
этого, согласитесь, уже немало.
Желаем спортсменам красивых
побед, ярких баталий и в наступившем году.
М. ТИХОНОВА.

Ярко проводили 2018 год и встретили Новый 2019 год в Безгиновском сельском клубе. Мы, участники художественной самодеятельности, подготовили односельчанам и гостям села занимательную программу, в которой нашлось место и песням, и танцам, и шуткам, и играм.
Самое главное, что веселились на равных и
дети, и взрослые. В зале – красивая, нарядная елка
– это уже придавало праздничное настроение. Дети
пришли на праздник в маскарадных костюмах, пере-

одетые в сказочных персонажей. А почему бы и нет?
Такой волшебный праздник раз в году бывает!
И взрослые, и дети с удовольствием поиграли в
игры, разгадали множество интересных и сложных
загадок, поводили хоровод вокруг елочки, конечно, не забывая напевать праздничные новогодние
песенки. Всем было весело, все развлекались от
души, веря в сказку и настоящее волшебство.
Конечно, не обошлось на празднике без выступлений. Свои замечательные
песни, стихи и танцы продемонстрировали самые маленькие
участники новогодней встречи.
Новым витком в своем творчестве порадовал зрителей полюбившийся многим за колоритность и репертуар ансамбль
«Безгиняночка». Специально
к новогоднему карнавалу они
разучили и исполнили замечательное попурри, которое пришлось по вкусу всем.
Весело и интересно прошла
конкурсная программа, в кото-

рой поучаствовали все желающие. Конкурсы были
на любой вкус: и на смекалку, и на сноровку, и на
скорость, и на силу. Но все без исключения были
позитивными, поэтому проигравших не было. Главный приз – искренний смех и
хорошее настроение – получили все!
Новый Год невозможно
представить без подарков. Да
и не нужно этого делать! Благодаря нашим замечательным
спонсорам, которые выступили в роли Дедов Морозов, без
подарков не остался никто.
Спасибо большое за помощь
руководителю сельхозпредприятия «Колосок» С.И. Ларину и
Новоайдарскому поселковому
голове И. В. Шопину.
Не зря говорят, что самое
большое удовольствие в мире –
дарить радость и тепло другим. Вот так, гирляндами
песен, хороводом танцев, веселым действом мы старались заворожить каждого зрителя в зале, чтобы
все поверили в новогоднее чудо. Надеемся, что все
это у нас вышло, и праздник удался на славу! Радости и мира всем в наступившем Новом году!
И. ОВЧАРЕНКО, заведующая
Безгиновским клубом-библиотекой.

Веселым, полным радости и увлекательных приключений –
таким запомнят начало нового 2019 года юные жители с. Айдар-Николаевки, Маловенделевки, а также мальчишки и девчонки – гости из Новоайдара и Спеваковки, которые собрались
на праздник в Айдар-Николаевский клуб.
Участники художественной самодеятельности подготовили малышам массу сюрпризов. Больше всего запомнилось ребятам волшебное путешествие к Бармалею в Африку (да, да, не удивляйтесь
Бармалей забрал Деда Мороза именно туда!), чтобы найти Деда
Мороза и вернуть праздник. Пришлось побороться и с коварством
Бабы Яги, но нашим дружным мальчишкам и девчонкам любое
препятствие по плечу! Конечно, не приходится сомневаться, что
у ребят все получилось, и никто не остался без такого долгожданного праздника.
Когда все приключения были позади, настало время повеселиться от души. Ребята, которые, кстати, были в очень нарядных костюмах, красивых платьях и карнавальных нарядах, с огромным
удовольствием водили хороводы вокруг красавицы-елочки, играли
в игры, участвовали в конкурсах и шуточных соревнованиях. Всем
было очень весело и интересно.
Естественно, Новый Год без подарков – вовсе не Новый Год.
Особенно для детей. Праздничный сладкий стол с вкуснейшими
свежайшими тортами организовал для всех ребят руководитель
КФХ «Айдар-Овощ» Алексей Леонидович Павлов. Отличные сладкие подарки вручили всем присутствующим на утреннике детям от
Новоайдарского поселкового головы Игоря Викторовича Шопина.
Вот так все вместе мы и организовали праздник для наших озорных, красивых и неповторимых детишек!
Т. РЯБОКОНЬ, директор Айдар-Николаевского клуба.
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продам
Президиум районного совета
ветеранов, союз ветеранов Афганистана, общественная организация инвалидов-ветеранов Чернобыля
сердечно поздравляют с Днем рождения
воинов-интернационалистов уважаемых ВАКУЛЕНКО Владимира Ивановича, ГРИГОРЕНКО
Анатолия Ивановича, ГАЛЬЧИНСКОГО Сергея
Федоровича; членов Совета ветеранов уважаемых МАРТЫНОВА Владимира Сергеевича, НОВИК Веру Леонидовну, ХРИПУНОВУ Наталью Ивановну!
Нежных, искренних слов теплота пусть согреет волшебным дыханьем, чтоб в душе было счастье
всегда, и сбывались любые желанья!

ДОМ, ул. Гагарина, 30 050-680-89-46, 095-532-76-65.
ДОМ,
с.
Алексеевка,
050-667-60-48.
однокомнатную КВАРТИРУ,
кв. Шевченко (11-Пятилетки), возможен торг. 095-223-24-27.
трехкомнатную
КВАРТИРУ, ул. Южная. 095-173-76-33,
066-235-79-40.
ВАЗ-2112, 095-839-50-04.
ГАРАЖ большой, МЯСОРУБКУ электрическую. кв. Мира,
12/16. тел. 066-235-37-32.
ШКАФ-КУПЕ с двумя большими зеркалами, 095-213-34-41.
ДРОВА сосновые, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, любого сечения.
099-145-93-91.
КУР-НЕСУШЕК. 050-168-20-21.
КРОЛИКОВ, порода «Полтавское серебро». 066-807-48-69.
ТЕЛОЧКУ, возраст 1 месяц,
095-054-86-84.
ДОИЛЬНЫЙ
АППАРАТ,
066-443-77-75.

Высокое качество,
точный вес, доставка

066-928-50-36

считать
недействительным
Втрачений договір дарування
будинку (за адресою: с. Дмитрівка,
вул. Сонячна, 6) серії АЕР
№ 461050, оформлений 04.04.2002
на Подгорну Яну Анатоліївну,
завірений приватним нотаріусом
Приз С.В., вважати недійсним.

работа

Благодарность

Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам полиции, оказавшим 28.12.18 г. действенную помощь в устранении препятствий
в доступе к питьевой воде.
Веревка Анатолий Иванович, инвалид детства ІІІ группы.
Выражаем сердечную благодарность голове Новоайдарской
райгосадминистрации В. Сергиенко, голове районного совета
В. Макогону, депутатскому корпусу райсовета, председателю Новоайдарской районной ветеранской организации А. Косову, начальнику отдела культуры А. Антиповой, артистам районного Дома
культуры, а также всем, кто не остался в стороне и приобщился к
проведению концертной программы, посвященной Дню памяти и
чествования ликвидаторов Чернобыльской катастрофы 14 декабря,
и приобретению продуктовых наборов. Огромное и человеческое
всем вам спасибо за то, что не забываете и поддерживаете нас добрым словом и делом!
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС.

Требуется ПЧЕЛОВОД, с опытом работы. Возможно официально. 099-371-00-31.

куплю
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 КВАРТИРУ, 095-614-07-64.

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.
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помним...
12 января - полгода как ушел в
мир иной дорогой муж,
отец и дедушка
ВАРЗАР
Валентин Александрович.
Но мы никак не можем смириться с этим. Твоя жизнь с детства
была трудной. Отец после войны
в 1946 г. умер, и ты в 10 лет босоногим мальчишкой носил воду
вязальщицам снопов на уборке
хлеба, самостоятельно добивался всего в жизни. Скорбим, что
жизнь была несправедлива к тебе.
Пока мы живы - с нами ты, но боль не утихает. Вечный покой твоей душе и светлая память.
Жена Евдокия, сын Сергей, невестка Таня,
внуки и племянники.
13 января - годовщина светлой
памяти нашей мамочки, бабушки
и прабабушки
ЖЕГУЛИНОЙ
Марии Андреевны.
Вернуть нельзя, забыть невозможно. Нет больше горя, чем горечь
утраты.
Сердце болит, и стонет душа, без
тебя опустела земля. Мы остались
без надежной опоры, твоей защиты,
любви и заботы. Нам так не хватает твоего совета, поддержки, доброй улыбки и слова. Ты навсегда
в наших сердцах. Ты умела ценить
жизнь, любить... И по тебе, родной
наш человек, нет меры нашей скорби и печали...
Пусть в небесах для всех, кто помнит, горит Души твоей звезда...
Дети, внуки и правнуки.

Коллектив ООО «Айдарский
пекарь» скорбит по поводу преждевременной смерти главного
инженера БОСЕНКО Василия Васильевича и выражает искренние
и глубокие соболезнования жене,
детям и внукам.
Вечная память!
Выражаем искренние соболезнования Босенко Валентине Романовне, дочерям Надежде и Ольге, сыну
Василию по поводу невосполнимой
утраты - преждевременной смерти
мужа и отца БОСЕНКО Василия
Васильевича.
Наши семьи жили по соседству в доме №12 на кв. Мира. Жили
дружно, воспитывали детей, были молоды, здоровы, счастливы,
мечтали жить долго-долго, но судьба распорядилась по-своему, и
теперь мы все вдовы.
Мы разделяем ваше горе. Память о Василии Васильевиче останется в наших сердцах навсегда. Светлая ему память.
Лаптева О.В., Дедова Р.Е., Савина З.М., Воронкина Л.В.
Колектив Михайлюківської ЗОШ І-ІІ ст. глибоко сумує з приводу смерті вчителя-пенсіонера НЕДОБІГИ Меланії Семенівни і
висловлює щирі співчуття рідним та близьким.
Випускники Михайлюківської ЗОШ 1987, 1992 рр. глибоко сумують з приводу тяжкої втрати прекрасного педагога, класного
керівника Меланії Семенівни НЕДОБІГИ та висловлюють
щирі співчуття рідним та близьким.
Коллектив Денежниковской ООШ выражает глубокое соболезнование учителю украинского языка и литературы Артемовой
Светлане Михайловне в связи с невосполнимой утратой самого
дорогого и близкого человека - мамы НЕДОБЕГИ Мелании Семеновны.
Колектив Дмитрівського обласного психоневрологічного
інтернату глибоко сумує з приводу смерті працівника інтернату
КАРЛОВА Володимира Федоровича та висловлює щирі
співчуття рідним та близьким.
Районная организация ветеранов Украины глубоко скорбит по
поводу смерти СКУРИДИНА Леонида Петровича и выражает
искренние соболезнования родным и близким.
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Етнографи нарахували близько
200 тисяч українських народних
пісень, і ця цифра справді найбільша у світі! Видатні композитори
світу надихалися нашими піснями.
Витоки української пісні прослідковуються в музичних шедеврах
Моцарта, Баха, Шопена, Шуберта,
Ліста, Чайковського, Брамса, Вебера, Глинки та інших.
Так, напевне, історично склалося, що в піснях, ніби у книжках,
зафіксована наша історія, боротьба, життя українця від народження,
побут, мрії, почуття, висока громадянськість і патріотизм. Жанрове
багатство, тематична розмаїтість
просто вражають! А що найголовніше – ці пісні актуальні в усі часи.
Їх переспівують на новий лад сучасні українські виконавці та гурти, роблячи їх своїм трендом. Так
давні тексти починають звучати
по-новому.
«Дивлюсь я на небо» - перша
пісня, яка прозвучала у Всесвіті.
У серпні 1962 року перший космонавт Павло Попович заспівав українську пісню «Дивлюсь я на небо
та й думку гадаю» (слова Михайла
Петренка, музика Л. Александрової, аранжування В. Заремби).
«Щедрик» - «Колядка дзвонів». Ця мелодія нашої пісні – також одна з найвідоміших у світі.
Вперше давнюю пісню, оброблену композитором Миколою Леонтовичем, виконав хор Київського
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Про нас, українців, у світі кажуть, що ми – співоча нація. У світових рейтингах нам відводять
перші місця за милозвучністю і музичністю мови, за експресивністю і змістовністю пісень, за їх
чарівною мелодійністю, за драйвовістю, магічністю, піднесеністю і атмосферністю музики. На
університету в 1916 році. «Колядка українських народних піснях – справді нашому безцінному надбанню – наголошується окремо і особлидзвонів» - так називають цю компо- во. Навіть у ЮНЕСКО відзначили, що саме ми створили найбільшу кількість народних пісень у світі.
зицію американці й захоплюються зитор Людвіг Ван Бетховен, який
«Розпрягайте, хлопці, коні» ців. Її переспівували і переспівуїї мелодією вже понад 80 років.
і познайомив Європу з відомою - марш загонів Нестора Махна. ють багато відомих виконавців і у
«Реве та стогне Дніпр широ- українською піснею. Зараз ця ком- Пісня відома у записах фолькло- нас, і за кордоном.
кий» - пісня з Книги рекордів. позиція відома не тільки в Європі, ристів ще початку ХІХ століття.
«Ніч яка місячна, зоряна, ясНа фестивалі кобзарського мисте- а й у всьому світі.
«Лента за лентою» - у ній ная» - квінтесенція романтизму
цтва «Козацька ліра»кобзарі з усієї
«Ой на горі та й женці наша сила. Ймовірні автори піс- і ліризму. Цю популярну українУкраїни одночасно виконали цю жнуть» - запорізький марш. Це ні – Микола Сорокаліт та Василь ську пісню вважають народною,
пісню, що було зафіксовано в Кни- - козацька народна пісня, яка ста- Заставний, вояки ОУН. Це – дуже хоча всі знають автора – Михайла
зі рекордівУкраїни як наймасовіше ла «Запорозьким маршем» і яка відома повстанська пісня, яка ста- Старицького. Музику до неї як
виконання кобзарської пісні.
звучить як подяка усім захисникам ла особливо популярною в період включення до опери арії з мотиву
національного відродження та бо- повісті Гоголя «Утоплена» створотьби за незалежність.
рив ще один геніальний українець
«Ой не ходи, Грицю, та й на Микола Лисенко. Всесвітньо відовечорниці», - співала Маруся мою вона стала з іншою мелодією,
Чурай. Авторство приписують яку написали кобзар Андрій Волонапівлегендарній поетесі і співа- щенко та режисер Василь Овчинчці Марусі Чурай. Вона була ви- ников.
конана у 1935 році у Брюсселі на
«Ти ж мене підманула» Міжнародному конкурсі на кращу "триндичка". Весела пісня, яка
народну пісню. У цьому конкур- залюбки виконується на родинсі брали участь країни Європи. них святах. Дослідники знаходять
України зі зрозумілих причин перші її згадки у 1897 році. Зараз
(залізна завіса не дозволяла) там відомо багато варіантів цієї пісні в
не було, зате нашу пісню викона- сучасній обробці, і кожна вражає!
ла Швейцарія. І отримала перше
місце за виконання української
І це – лише краплина в морі
народної пісні.
дзвінкої, кришталевої, лункої
«Їхав козак за Дунай» і талант нашої країни, як гордість за них.
«Ой чий то кінь стоїть» - української музики, щоб довгі
Бетховена. Чудовий романс літе- Перші згадки про пісню знаходять джерело романтичного натх- зимові вечори зазвучали гарною
ратурного походження. Його ав- у другій половині XVII століття і нення. Лірична, дуже романтична мелодією. Слухаймо своє, пошитором вважають козака, філософа пов’язують із Михайлом Дорошен- пісня, шанована далеко за межами рюймо, вивчаймо! І, звичайно, пита поета Семена Климовського. ком або Петром Конашевичем-Са- України. Автор невідомий, а вико- шаймося! Бо, як писав Шевченко:
Можливо, він написав її після не- гайдачним.
нують її дуже багато виконавців.
«Наша дума, наша пісня не вмре,
вдалих турецьких походів Петра I.
«Несе Галя воду». Романтична не загине. От де, люде, наша сла«Ой у лузі червона калина» Українською піснею захоплювався гімн Українських січових стріль- пісня про кохання, одна з найулю- ва, слава України!»
й геніальний німецький компо- ців. Улюблена пісня бійців УПА.
бленіших народних пісень українespreso.tv

13 січня установлене свято на честь знатної римлянки Меланії (Маланки), яка з юних років і до
кінця днів своїх (померла в 439 р.) прямувала до Христа.
14 січня — свято на честь Василія (Василя) Великого (329—379) - архієпископа Кесарії Кападокійської,
що в Малій Азії. Церковні джерела характеризують його як аскета, богослова і вченого, автора кодексу
чернечого життя. 14 січня — за церковними святцями — свято Обрізання Господнє (саме тоді, згідно
церковних джерел, відбулося обрізання Ісуса Христа за єврейським звичаєм).

Чим щедрування відрізняється від посівання?
В ніч з 13 на 14 січня зазвичай
відзначається Старий Новий рік
(традиція, яка виникла в результаті реформи 1918 року і переходу країни на григоріанський календар). Але для наших предків
ці дні були особливими з іншої
причини. Справа в тому, що 13
січня православна церква відзначає день преподобної Меланії
(в народі її часто називають Меланка). А 14 січня – день пам’яті Святителя Василя Великого. І
в ці дні було прийнято не тільки
вітати всіх навколо зі святами, а й
робити це в пісенній і віршованій
формі.
13 січня зазвичай співали щедрівки. Робити це могли тільки
дівчатка і дівчата. Після заходу
сонця дівочі компанії ходять по
домівках і бажають добра і щастя
родинам, благополуччя, вихваляють господарів будинку. За це

панянки отримують подарунки та
частування.
А вже 14 січня посівають хлопці. Це традиція, яка пов’язана не
з благополуччям роду або сім’ї,
а з землеробством, оскільки Василь Великий є покровителем
землі і тому для його задобрювання символічно «засівається»
будинок зерном. Для цього можна, до речі, брати не тільки пшеницю, але ще і рис, і пшоно. До
слова, хлопці починали посівати
ще з півночі або приходили в будинок на світанку. А робилося це
для того, щоб в будинок 14 січня,
не дай Боже, не зайшла першою
жінка. Тільки поява хлопця в цей
день могла гарантувати хороший
урожай і удачу в справах. Жінка
ж – це до біди і неврожаю.

Що не можна робити на
старий Новий рік?
Не можна вимітати зерно, яким
«засівали» будинок.

Також не можна закривати
двері і не впускати в будинок щедрувальників та засівальників.
Інакше закриються двері і для благополуччя цієї родини.

Не можна працювати або лаятися. Тільки веселитися і радіти.
Інакше весь рік проведеш в чварах
і з’ясовуванні стосунків.
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Не можна їсти пісну їжу. Стіл
повинен ломитися від смачної їжі.
А починати вечірню трапезу 13
січня треба неодмінно з багатої
куті, заправленої маком, медом і
вершками або вершковим маслом.
Якщо не дотримуватися цієї традиції, то не буде грошей в будинку.
До грошей в ці дні краще не

торкатися. Тобто, заздалегідь приготувати купюри для посівальників, а врахувати решту грошей або
давати в борг не можна в жодному

разі. Вважалося, що подібне застереження допоможе збільшити
фінансові надходження в новому
році.
Сміття також не можна виносити з дому 14 січня, а то здоров’я
винесеш із дому.

Народні прикмети
* якщо ніч проти Нового року
тиха і ясна, буде щасливий рік не
тільки для людей, а й для худоби;
* якщо іній рясно вкриває всі
дерева, буде врожай на зернові та
гарний медозбір;
* якщо падає м'який сніг - на
врожай, а коли тепло, то літо буде
дощовим;
* якщо на Меланки (13 січня)
сонячно й відлига, то чекай теплого літа. «Яка Меланка, такі й Петро з Павлом»;
* якщо вночі вітер дме з півдня
- рік буде теплий, із заходу - буде
вдосталь молока і риби, зі сходу до врожаю фруктів;
* якщо зоряне небо - добре нестимуться кури;
* якщо ожеледь на деревах уродить садовина.
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