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= У наступному номері =
У рамках проекту «Схід читає» Луганщину
відвідають відомі українські письменники

19

січня

ОФІЦІЙНО
2 стор.

ДОБРІ
СПРАВИ
3 стор.

О ЛЮДЯХ
ХОРОШИХ
5 стор.

ВАРТО
ЗНАТИ
6 стор.

РЕКЛАМА
7 стор.

СВЯТЕ
ВОДОХРЕЩА
8 стор.

Понад 2,9 мільярда гривень
отримали місцеві бюджети
Луганщини протягом 2018 року

День Хрещення
Господнє (Богоявлення)
Шановні мешканці Новоайдарського району!

19 січня відзначається одна з найвеличніших
релігійних дат - Хрещення Господнє, яка завершує
цикл новорічно – різдвяних свят! Тисячі років тому
Ісус зробив в цей день обряд хрещення в святих водах річки Йордан. Відтоді Водохреща є символом
очищення, чистоти та святості.
Свято Хрещення Господнього завжди було для
українського народу джерелом світлої радості, очищення душі, зміцнення віри в перемогу добра і
сподівань на краще майбутнє.
Нехай у цей день цілюща йорданська вода очистить Україну від негараздів та випробувань, а нам
усім додасть наснаги та сили. У це світле свято
бажаємо усім духовного зростання, любові до Бога
і до ближнього, доброго здоров`я, мудрості, миру і
спокою, порозуміння та тепла!
Голова районної
держадміністрації
В.В. Сергієнко.

22

січня

Голова районної
ради
В.В. Макогон.

21

січня

«В єдності сила»
До дня Соборності

76 річниця звільнення селища
Новоайдар і району від
фашистських загарбників
Дорогі ветерани Другої Світової війни!
Шановні жителі Новоайдарщини!

В ці зимові дні всі жителі району відзначають 76-у річницю
звільнення нашої рідної землі від фашистських загарбників. Від імені
Новоайдарської районної державної адміністрації та районної ради
прийміть щирі вітання з цією датою.
В житті кожного народу є дати і події, значення яких з роками не
меркне. День звільнення рідного краю назавжди залишиться святом
величі людського духу і самовідданої любові до Батьківщини.
Пам’ять про ті дні, про сувору правду війни залишиться з нами як
втілення мужності, патріотизму, важкої ратної праці і вічної скорботи
про тих, хто пожертвував найдорожчим – життям.
Ми віддаємо дань глибокої шани і вдячності всім, хто неймовірними
зусиллями, ціною власного життя відстояв незалежність нашого
району.
Бажаємо ветеранам і всім жителям району міцного здоров’я, довгих
літ життя, миру, злагоди, сімейного затишку, добра і благополуччя!
Голова районної
держадміністрації
В.В. Сергієнко.

Голова районної
ради
В.В. Макогон.

День Соборності України
Дорогі земляки!

Новоайдарська
районна
державна
адміністрація та районна рада сердечно вітають жителів району з одним із найважливіших національних свят України –
Днем Соборності України!
22 січня український народ відзначає річницю підписання
Акту злуки між представниками Української Народної
Республіки та Західно-Української Народної Республіки,
який увійшов в історію як свято національної єдності.
Щиро віримо, що територіальна цілісність України,
скріплена кров’ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Адже саме в єдності дій та
соборності душ ми можемо досягти величної мети — побудови економічно й духовно багатої, вільної й демократичної
України.

21 января 2019 года Новоайдарщина отмечает
знаменательную дату - 76-ю годовщину освобождения
района от немецко-фашистских захватчиков.
Дорогие ветераны, уважаемые земляки, 76 лет назад советские войска в результате стремительного наступления от
волжских берегов, победоносно завершая сталинградскую
операцию, начали освобождение Луганской области. 20 января 1943 года освободителей встречали в селах Колядовка и
Алексеевка, а 21 января жители районного центра со слезами
на глазах увидели советских разведчиков, вслед за которыми
в Новоайдар вошли бойцы-танкисты 4-го гвардейского корпуса генерала Павла Павловича Полубоярова.
Мы отдаем дань глубокого уважения и признательности
всем, кто ценой неимоверных усилий освобождал наш край,
ценой собственной жизни отстоял свободу родной земли, а
после войны возродил из пепла страну. Честь и слава воинусвободителю.

Нехай в кожній оселі запанує мир, щастя, добробут. Хай
розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для
здійснення високої мети — процвітання соборної незалежної
демократичної могутньої України.
Слава Україні!
Голова районної
Голова районної
держадміністрації
ради
В.В. Сергієнко.
В.В. Макогон.

Желаем ветеранам и всем жителям района крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, согласия, семейного уюта, добра и благополучия!
С уважением - Новоайдарская районная
организация ветеранов.
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Протидія незаконним
порубкам лісу

Якщо ви провалилися
на льоду річки або озера

Новоайдарським
відділом
Сєвєродонецької місцевої прокуратури вжито координаційних,
організаційно-практичних заходів
спрямованих на своєчасне виявлення та ефективне розслідування
кримінальних проваджень за фактами незаконної порубки лісу.
Відповідно до вимог ст.25 Закону України «Про прокуратуру» спільним наказом створено
міжвідомчу робочу групу для
розслідування кримінальних проваджень за фактами незаконної по-

1. Широко розкиньте руки по
краях льодового пролому та утримуйтесь від занурення з головою.
2. Намагайтеся, не обламуючи
краю пролому, без різких рухів
вибратися на лід, наповзаючи
грудьми і по черзі витягаючи на
поверхню ноги.
3. Вибравшись із льодового
пролому, відкотиться, а потім
повзіть у той бік, звідки ви прийшли і де міцність льоду, таким чином, перевірена. Будьте
обережні до самого берега, а там
не зупиняйтеся, поки не опинитеся в теплі.
4. Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, негайно
сповістіть їй, що йдете на допомогу. Візьміть лижі, дошку, фанеру (це збільшить площину опори)
і повзіть на них, широко розкидаючи при цьому руки. До самого
краю ополонки не підповзайте.
Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі допоможуть
врятувати людину. Кидати їх
потрібно з відстані 3-4 м.
5. Якщо ви не один, тоді, узявши один одного за ноги, лягайте
на лід ланцюжком і рухайтеся до
пролому.
6. Подавши постраждалому
підручний засіб порятунку, витягайте його на лід і повзіть з
небезпечної зони. Потерпілого
укрийте від вітру і якнайшвидше
доставте в тепле місце, розітріть,
переодягніть в сухий одяг і
напоїть чаєм.
Пам'ятайте - вирушати на водойми поодинці небезпечно!

рубки лісу.
Так, у провадженні слідчих СВ Новоайдарського ВП ГУНП в
Луганській області перебуває 4 кримінальних провадження за фактами
незаконної порубки лісу, за ознаками кримінальних правопорушень,
передбачених ч.1 ст.246 КК України, які розпочато у минулому році.
З метою встановлення суми заподіяної шкоди державним інтересам
у кримінальних провадженнях призначено інженерно-екологічні експертизи, які наразі тривають. Стан розслідування перебуває на особистому контролі керівництва місцевої прокуратури.
Також у 2018 році Новоайдарським відділом Сєвєродонецької
місцевої прокуратури до Новоайдарського районного суду для розгляду по суті направлено 2 кримінальних провадження за фактами
незаконної порубки лісу, 1 з яких вже розглянуто судом з ухваленням
обвинувального вироку. Особі призначено покарання за ч.1 ст.246 КК
України у виді 2 років обмеження волі, на підставі ст.75 КК України 1
рік випробувальний термін. Позовну заяву прокурора на суму 10000
грн задоволено у повному обсязі.
Крім цього, співробітниками Новоайдарського відділу
Сєвєродонецької місцевої прокуратури спільно з працівниками Новоайдарського відділу поліції в серпні 2018 року виявлено факт того,
що службові особи 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини
Головного управління ДСНС України у Луганській області причетні
до незаконної порубки лісу. За вказаним фактом було розпочато
кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.246 КК України. Розмір шкоди, заподіяної
державі кримінальним правопорушенням, становить понад 1 мільйон
гривень. Службових осіб керівного складу 25-ї ДПРЧ ГУ ДСНС
України у Луганській області громадян З. та С. повідомлено про
підозру у вчиненні злочинів. Прокуратурою будуть вжиті всі заходи,
щоб шкода, завдана державним інтересам, була стягнута з винних
осіб у повному обсязі.
О. ОВЧАРЕНКО, прокурор Новоайдарського відділу місцевої
прокуратури, молодший радник юстиції.

Як не стати
жертвою шахраїв!
Дільничними офіцерами
поліції Новоайдарського
ВП ГУНИ постійно проводиться робота з профілактики шахрайств, що
скоюються відносно громадян, а саме у місцях масового скупчення громадян
(установи, підприємства та
організації) розміщені інформаційні банери, під час
проведення подвірних та
поквартальних обходів громадянам надаються інформаційні матеріали роз'яснювального характеру.
Поліція вкотре попереджає населення: аби не
втратити гроші, пам'ятайте
кілька головних правил. Не
залишайте свою банківську
картку без нагляду, не передавайте її нікому, не розголошуйте своїх особистих
даних, якщо до вас зателефонували, представившись
працівником банку, не поспішайте відповідати на запитання, краще самі зателефонуйте в банк і перевірте
правдивість інформації.
Якщо ви не бажаєте втра-

чати гроші, відмовтеся від
покупок в Інтернеті, які вимагають передоплати. Зараз
всі поштові служби пропонують послуги оплати після
перевірки самого товару,
тому намагайтеся узгодити з продавцем саме такий
спосіб оплати.
Але, якщо ви все ж таки
стали жертвою шахраїв,
звертайтеся до Новоайдарського ВП за телефоном 102
або 9-44-87.
Чергова частина Новоайдарського ВП працює
цілодобово за адресою:
смт. Новоайдар, вул. Банківська, 19.
М. СОРОКА, заступник
начальника Новоайдарського ВП ГУНП в
Луганській області,
капітан поліції.

Новоайдарський відділ поліції запрошує
на службу випускників загальноосвітніх
навчальних закладів
2019 року!
Оголошується

набір

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

Як купатися на
Водохреща без загрози
для здоров'я
Незабаром на українців,
очікує третє і завершальне велике свято різдвяноноворічного циклу - Хрещення
Господнє. У цей день прихожани святять воду, яка зберігає
свої цілющі властивості протягом року, а також пірнають
в ополонку. Але до купання
на Водохреща треба ретельно
підготуватися й дотримуватись
усіх правил безпеки, оскільки для
організму подібні процедури - це
величезний сгрес.
Насамперед слід ознайомитися
із протипоказаннями до купання
в ополонці. А це серцево-судинні
захворювання, запалення нирок, хвороби дихальних шляхів
і бронхо-легеневої системи,
гінекологічні
захворювання,
епілепсія, алергія на холод, проблеми зі щитовидною залозою.
Якщо ви маєте одне або декілька
з перелічених захворювань, краще утриматися від пірнання в
ополонку на Водохреща. Коли
ж здоров'я не стоїть на заваді
водним процедурам, ретельно
підготуйтеся до свята. За тиждень
до купання в ополонці розпочніть
готувати організм до холоду.
Перші дні можна просто виходити на кілька секунд на холодний балкон, потім додати
обтирання змоченим у холодній
воді рушником і нарешті - обливання крижаною водою з душу чи
відра. Перед зануренням в ополонку за дві години ситно поїжте
- організму потрібні ресурси для
обігріву. Але в жодному разі не
заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння! Візьміть із собою ковдру чи рушник, на який
можна встати при роздяганні, та
додаткові рушники для того, аби
добре витертися після купання.

Підсумки роботи
Старобільського
управління ГУ
ДФС у Луганській
області за 2018 рік

кандидатів на навчання за
денною формою до вищих
навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських!
Для оформлення особової справи кандидата на навчання необхідно особисто
звернутися до підрозділу
кадрового забезпечення Новоайдарського відділу поліції, за адресою смт. Новоайдар, вул.Банківська 19, м.т.
(050)9429046, (099)0515976.
Обирай майбутнє сьогодні в лавах Національної
поліції!
А. ТЕРЕХОВА, начальник СКЗ Новоайдарського
ВП ГУНП в Луганській
області, капітан поліції.

За
2018 рік Старобільським управлінням
ГУ ДФС у Луганській області мобілізовано до Зведеного бюджету України
944,2 млн гривень. Зокрема, протягом січня-грудня 2018 року підприємства, які перебувають
на обліку в управлінні,
сплатили до загального
фонду Державного бюджету 382,4 млн гривень.
Основними джерелами
наповнення державного бюджету є податок на
додану вартість, якого
сплачено 161,6 млн грн.,
податок на доходи фiзичних осiб – 126,5 млн грн.,
військовий збір – 35,2
млн грн та інше.
Платники Старобільського управління за 2018
рік перерахували до місцевих бюджетів 561,8
млн грн. податків, зборів

Бажано, щоб одяг був максимально зручним і ви могли швидко
одягтися після виходу на берег.
Перед заходом у воду зробіть зарядку, побігайте і пострибайте,
аби розігріти тіло. Для занурення обов'язково вибирайте ополонку, де є обладнаний спуск
до води, щоб не підсковзнутися
і щоб можна було легко та
швидко вийти з крижаної води.
Пам'ятайте, що купатися слід виключно в присутності медичної
та рятувальної служби. Заходьте
у воду в середньому темпі. Якщо
йти занадто повільно, можна
встигнути серйозно обморозитися, якщо дуже швидко - це може
викликати різкий підйом тиску.
Задля власної безпеки не стрибайте і не пірнайте різко у воду.
Коли зайдете по коліна, вмийтеся
і продовжуйте занурення. Водночас стежте за тим, аби дітлахи не
купалися у холодній воді без нагляду дорослих. Пам'ятайте, що
перебувати у крижаній воді можна не більше 10 секунд - трьох
занурень цілком достатньо. Після
виходу відразу розітріться рушником, тепло одягніться і випийте
теплого чаю.
Новоайдарський районний
відділ Головного управління
ДСНС України у Луганській
області.

та платежів. Основними
джерелами наповнення
місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних
осіб - 379,6 млн грн., єдиний податок - 87,5 млн
грн. та плата за землю 42,1 млн гривень.

Надійшло понад 87 мільйонів
гривень єдиного
податку
Впродовж січня - грудня 2018 року платники
Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області, які обрали
спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності, перерахували
до місцевих бюджетів
87,5 млн грн. єдиного податку.
Про це розповів начальник Старобільського
управління Микола Лиманський та наголосив,
що надходження 2018
року на 22 відс. або на
15,9 млн грн. більше
надходжень 2017 року.

Близько 68,7 відсотків із
загальної суми, перерахованого впродовж року,
або 60,1 млн грн. – це
внесок юридичних осіб
- спрощенців. На долю
фізичних осіб – платників єдиного податку припадає 27,4 млн грн., або
31,3 відсоток.
Зазначимо, що серед
бюджетоформуючих платежів місцевих бюджетів
Старобільського управління єдиний податок
залишається у трійці лідерів, поступаючись за
розміром тільки податку
на доходи фізичних осіб.
Старобільське
управління ГУ ДФС у
Луганській області.
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Добрі справи роблять кращим світ
Правду кажуть: істинна доброта не в словах, а передусім у справах. І для людей, що працюють в Товаристві Червоного Хреста, творити добро – це невід’ємна складова професії, життєве покликання і стан душі.
Підбиваючи підсумки року, що минув,
голова районного Товариства Червоного
Хреста України Наталія Володимирівна Позднякова зауважує, що розповісти є про що,
є певні успіхи та досягнення. Одне з них –
функціонування патронажної служби Червоного Хреста в районі.
Ось трохи фактів з історії патронажної
служби. Патронажна служба Червоного
Хреста – найтриваліший і найуспішніший
проект Товариства Червоного Хреста України за всі роки його існування.
Патронажна служба, заснована
в 1961 році, має на меті надавати
безкоштовну медичну допомогу,
здійснювати догляд та соціально-побутове обслуговування самотніх непрацездатних громадян
похилого віку, інвалідів, ветеранів
війни та праці, а також проводити
освітні та профілактичні програми
серед населення.
Крім надання медичної допомоги за призначенням лікарів,
патронажні сестри здійснюють індивідуальний догляд за хворими,
вирішують багато питань, пов’язаних з наданням побутових послуг, організацією консультацій лікарів, влаштуванням
пацієнтів до будинків-інтернатів тощо.
Здійснюючи медико-соціальне обслуговування, організації Товариства в першу
чергу приділяють увагу самотнім громадянам похилого віку та інвалідам, які частково
або повністю втратили здатність до пересування й самообслуговування. – В 2016 році
в патронажній службі Червоного Хреста виникли проблеми, вона перестала фінансуватись з державних коштів, - розповідає Н.В.
Позднякова.
– Але ситуація змінилась, і патронажна служба відновила свою роботу з липня
2017 року за кошти Міжнародного Червоного Хреста. Щоправда тепер послуги, що
надаються, виключно соціальні. За цей час
наша служба міцніше стала на ноги й «розрослася» до 8 патронажних сестер. В Но-

Наші
інтелектуали
Цьогоріч вони здобули значні перемоги в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з
навчальних предметів: 21 учень став переможцем, посівши І-ІІІ місця. Найбільше
хочеться відзначити найкращих серед них
- тих, хто захищатиме честь школи і району
на обласному етапі олімпіад. Це інтелектуали, гордість нашої школи – її золотий фонд.
І місце з географії посіла учениця 10
класу Остапець Ганна, яка поглиблює свої
знання, беручи участь у Всеукраїнських науково-практичних
конференціях. Ганна захоплюється також англійською мовою, на
олімпіаді з якої зайняла ІІІ місце.
Бікетов Дмитро,учень 9 класу,підтвердив міцний запас знань з
української мови,посівши І місце.
Учениця 11 класу Рибалка Лілія
здобула І місце в ХVII Міжнародному конкурсі з української
мови імені Петра Яцика. Любить
флору й фауну, легко орієнтується
в біології учень 8 класу Абрамов
Іван, який уперше взяв участь у
олімпіаді і відразу здобув І місце.
Одинадцятикласниця Пойманова
Валерія захоплюється минулим,
має широкий кругозір і,тому, зайняла І місце з історії.
Ці учні цілеспрямовані, креативні, вони
лідери серед своїх однокласників, організатори різноманітних творчих і пізнавальних проектів, акцій.
Слова подяки адресуємо нашим активістам – учням, що перемагали в кількох
предметних олімпіадах: Гоцман Наталії,

воайдарі працюють дві патронажні сестри.
Це Олена Миколаївна Кудріна та Клара Іргашевна Давід. В селі Денежникове обслуговуванням найбільш незахищених займається Ольга Іванівна Дорошина. Співаківців
взяли під своє «крило» Євгенія Миколаївна
Рябоконь та Олена Миколаївна Воронкіна.
В Трьохізбенці надають необхідну допомогу Ольга Василівна Сорокіна та Наталія
Іванівна Анохіна. В Колядівці сумлінно

працює Ольга Сергіївна Павленко. Кожна
з патронажних сестер дійсно є людиною на
своєму місці. Настільки вони відповідальні,
працьовиті, чуйні. Не буде перебільшенням,
коли я скажу, що для своїх підопічних вони
вже є як члени родини. Часом навіть рідніші,
ніж діти чи онуки, які покинули їх на самоті.
Патронажні сестри біль кожного свого
підопічного пропускають через себе, наче
свій власний біль. Тому цю роботу легкою
ніяк не назвеш. Та яка ж вона потрібна!
Соціальне обслуговування – це головний
обов’язок патронажної служби. Причому,
під опіку беруть не тільки самотніх людей,
а й тих, у кого є рідні, але живуть далеко
й зовсім не допомагають, не піклуються
про них. Все це, звичайно, на безоплатній
основі.
Час перебування та кількість відвідувань
залежать від стану підопічного. До тих, хто

не може самостійно пересуватися та обслуговувати себе, патронажні сестри навідуються кожного дня. До тих, хто знаходиться не в такому важкому стані, обов’язково
приходять на допомогу 2-3 рази на тиждень.
Міжнародний Червоний Хрест забезпечив
патронажних сестер формою та велосипедами.
Кожна з патронажних сестер володіє навичками надання першої медичної допомоги, а також психологічної
підтримки (пройшли спеціальні підготовчі курси,
мають відповідні сертифікати).
Наразі соціальне обслуговування патронажної
служби районного Товариства Червоного Хреста
України отримують 43
мешканця Новоайдарського району. Як розповідає
Наталія Володимирівна,
минулого року до Дня людини похилого віку всі
підопічні отримали продуктові набори та ваучери
на медикаменти від МЧХ.
– Цього року ми вже самі привітали наших
підопічних, - сказала Н.В. Позднякова. –
Скромніше, бо не маємо великих можливостей, але від щирого серця.
Приємно зауважити, що за весь час роботи на адресу патронажної служби не
надходило жодних зауважень. Тільки слова
величезної вдячності за добрі справи, за підтримку та допомогу.
Звичайно, дуже хотілось би, щоб в нашій
країні було якомога менше тих, хто знаходиться у складних життєвих обставинах,
один на один зі своїми проблемами. Дуже
хотілося б, щоб всі жили в злагоді і достатку.
Але, на жаль, поки цього немає. Тож щира
дяка за роботу кожній сестрі патронажної
служби, що взяли на себе цю місію – допомагати тим, хто цього потребує. Це – благородна місія. Творіть добро й надалі!
М. ТИХОНОВА.

Новоайдарська санаторна школа-інтернат пишається своїми чудовими учнями –
розумними, активними, талановитими. Найбільшим скарбом для дітей є знання, які
відкривають можливості для майбутньої реалізації свого особистісного потенціалу.
Школа стає своєрідним стартом для наших випускників, які з впевненістю крокують у доросле життя. Для успішного старту вирішальну роль відіграють навчальні
компетентності, які формуються на уроках, у творчих конкурсах, в інтелектуальних
іграх. Наші учні беруть активну участь у всіх районних, обласних і всеукраїнських
олімпіадах і проектах.
яка посіла ІІІ місце з англійської мови та в конкурсі з української мови імені Петра
конкурсі імені Т.Шевченка; Гонцовій Марії Яцика., Острогляда Михайла – за ІІ міс- за ІІ місце в олімпіаді з російської філо- це з російської мови та літератури. Наші
логії та конкурсі ім. Т.Шевченка; Каркачо- восьмикласники Рижков Валерій посів ІІ
ву Максимові – за ІІІ місце з української та місце з історії, а Михайлюк Володимир
– ІІІ місце з біології. Тож
підростає гідна зміна нашим старшокласникам і
випускникам.
Також хочеться привітати учнів сільських
шкіл району, які взяли
участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад та стали
переможцями. Це школярі
Штормівської, Райгородської,
Денежніківської,
Гречишкінської, Чабанівської, Олексіївської, Смолянинівської, Михайлюківської шкіл.
Про наших талановитих дітей хочеться говорианглійської мов, Приймаченко Єлизаветі – ти й писати найкращі слова, адже ці учні
за ІІІ місце з історії та конкурсі імені П.Я- - майбутнє України! Саме їм впроваджувацика. Радіємо успіхам наших мовознавців, ти нові ідеї та реформи, будувати сучасну
що майстерно володіють словом, люблять європейську країну!
як українську, так і російську мови та літератури: Коваль Кристини і Скидан Павла,
Н. СОЛОДУХА, заступник директора
що посіли ІІ місце з української філології;
з навчально-виховної роботи КЗ «НовоКравченка Дмитра і Соколова Олега, які
айдарська обласна загальноосвітня саздобули ІІІ місце в ХVII Міжнародному наторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів».

Новогодние елки
Подходит к концу пора новогодних и
рождественских праздников, и многие
жители начнут приводить в порядок
свои дома - выносить елки. Новоайдарский поселковый совет убедительно просит жителей домой, особенно
тех домов, которые находятся вблизи
к территории коммунхоза, приносить
новогодние елки в КП «Новоайдарское
«СКП». Коммунхоз будет использовать новогодние елки вместо дров, поскольку в здании коммунального предприятия установлен твердотопливный
котел.
В 2017 году для нужд поселкового коммунального предприятия был
приобретен измельчитель веток, поэтому все ветки после санитарной обрезки
деревьев, а также новогодние елки уже
второй год измельчаются в щепу, которой отапливается здание КП «Новоайдарское «СКП». Все это позволяет сэкономить ресурсы и время на вывоз веток
на полигон, а также снизить затраты
на отопление. Такая переработка веток
позволяет своевременно и оперативно
выполнять работы по благоустройству
территории поселкового совета.

Крещение Господне
19 января православные празднуют
Крещение Господне или Богоявление.
В Крещенский Сочельник верующие
окунаются в освященные воды реки
Иордан - проруби в виде креста, чтобы
очиститься духовно.
19 января 2019 года в 9-00 на берегу
реки Айдар состоится праздник Крещения Господнего. Новоайдарский поселковый совет будет принимать активное
участие в его подготовке.
Приглашаем всех желающих.
Новоайдарский поселковый голова
Игорь ШОПИН.

= Нам пишут =
С благодарностью
к спасителям
Не так давно мне довелось попасть
в хирургическое отделение Новоайдарского РТМО. Волею обстоятельств я
оказалась практически на грани и мне
потребовалось срочное оперативное
вмешательство.
Я благодарна судьбе за то, что моя
жизнь оказалась в руках настоящих
профессионалов врачебного дела. Заведующий хирургическим отделением
В.А. Бурцев, анестезиолог В.В. Щербаченко, хирург Н.П. Найдыш, анестезистка В.П. Савина, операционные
сестры Н.Н. Масловская, С.В. Перепелица, Н.В. Рузанова и многие другие сделали все возможное, отдали все
свои силы, чтобы сохранить мне жизнь.
Я искренне благодарна врачам и всему медицинскому персоналу больницы
за их слаженные, своевременные действия, за то, что помогли мне вернуться
к нормальной, здоровой, полноценной
жизни. Хочу сказать всем вам сердечное «спасибо» и пожелать успехов в вашем нелегком, но таком важном труде.
Вы спасаете человеческие жизни,
заботитесь о людях. Никогда же не теряйте человечности и чувства долга,
вопреки всему оставайтесь верны клятве Гиппократа. Здоровья вам, благополучия, счастья, мира и добра. Храни вас
Господь!
С уважением – Л.Н. Запорожская,
с. Муратово.
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В минулому номері газети “Вісник Новоайдарщини” було
опубліковано статтю “Підкорили вершини наук”, присвячену учням, які представлятимуть район у обласному турі
Всеукраїнських предметних олімпіад.
На жаль, інформація до газети була передана не повному
обсязі. Тож, виправляючи ситуацію, районний методичний
кабінет надає до друку найповнішу інформацію із зазначенням
всіх призерів районного етапу олімпіад. Приносимо вибачення за затримку інформації. Щиро вітаємо всіх переможців та
призерів. Ми вами пишаємось. Ви — наша гордість та наше
майбутнє! Дякуємо педагогам та батькам за всебічну підтримку
талановитої молоді та за розуміння.
О. ЛЕОНОВ, завідуючий РМК.

Правознавство
9 клас. І місце - Харченко
Аліна (ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель - Зражаєва
Т.В.);
10 клас. І місце - Кіба Юлія
(ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель - Зражаєва Т.В.);
11 клас. І місце - Циба Аліна
(ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель - Зражаєва Т.В.).

Біологія
8 клас. І місце - Абрамов Іван
(КЗ Новоайдарська санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ст.; вчитель - Солодуха Н.М.); ІІ місце Савін Іван (ОНЗ Новоайдарська
школа-гімназія; вчитель - Дорошина Н.П.); ІІІ місце - Михайлюк Володимир (КЗ Новоайдарська санаторна школа-інтернат
І-ІІІ ст.; вчитель - Солодуха
Н.М.).
9 клас. І місце - Літвіненко
Дмитро; ІІ місце - Логозинська
Анастасія (обидва - Щастинська
ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів ім. К. Кутового; вчитель - Тищенко С.Г.);
ІІІ місце - Кравченко Дар’я
(ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель - Дорошина Н.П.).
10 клас. І місце - Гаврюшенко Марина (Щастинська ЗОШ
№2 І-ІІІ ступенів; вчитель - Авєршина О.О.); ІІ місце - Конюхова
Софія (Щастинська ЗОШ №1
І-ІІІ ступенів ім. К. Кутового;
вчитель - Тищенко С.Г.).
11 клас. І місце - Жигунов
Іван (ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель - Розуваєва К.В.); ІІ місце - Рейнт Юлія
(Щастинська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів; вчитель - Авєршина О.О.).

Хімія
7 клас. І місце - Ткаченко
Руслан (Щастинська ЗОШ №2
І-ІІІ ступенів; вчитель - Тачкова
А.В.); ІІ місце - Козлов Андрій
(Щастинська ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів ім. К. Кутового; вчитель Ткаченко О.О.).
10 клас. І місце - Гаврюшенко Марина (Щастинська ЗОШ
№2 І-ІІІ ступенів; вчитель - Тачкова А.В.); ІІ місце - Букаєва
Олена (Штормівська ЗОШ І-ІІІ
ст.; вчитель - Жадан О.М.).
11 клас. ІІІ місце - Рейнт
Юлія (Щастинська ЗОШ №2
І-ІІІ ступенів; вчитель - Тачкова
А.В.).

Українська мова
та література
7 клас. І місце посіли - Полуектова Вероніка (ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель
- Копанєва Н.Г.) та Гоцький Єгор
(Щастинська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів; вчитель - Остапенко І.В.).
8 клас. І місце - Решетняк
Анастасія (ОНЗ Новоайдарська
школа-гімназія; вчитель - Шу-

ліка О.Ф.); ІІ місце - Самойлова Ганна (ОНЗ Новоайдарська
школа-гімназія; вчитель - Доленко С.М.); ІІІ місце - Каркачов
Максим (КЗ Новоайдарська санаторна школа-інтернат І-ІІІ
ст.; вчитель - Кисла В.В.).
9 клас. І місце - Бікетов Дмитро (КЗ Новоайдарська санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст.;
вчитель - Кисла В.В.); ІІ місце
- Партика Ірина (Штормівська
ЗОШ І-ІІІ ст.; вчитель - Прасолова Т.В.); ІІІ місце - Павлова
Наталія (Райгородська ЗОШ
І-ІІІ ст.; вчитель - Шейкаш Н.І.).
10 клас. І місце - Скворцова Діана (Щастинська ЗОШ
№1 І-ІІІ ступенів ім. К. Кутового; вчитель - Холодова Л.М.); ІІ
місце - Коваль Кристина (КЗ
Новоайдарська санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст.; вчитель
- Кузюбердіна О.А.); ІІІ місце Кіба Юлія (ОНЗ Новоайдарська
школа-гімназія; вчитель - Шуліка
О.Ф.).
11 клас. І місце - Гнєдих Андрій (ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель - Доленко
С.М.); ІІ місце - Скидан Павло
(КЗ Новоайдарська санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ст.; вчитель - Кузюбердіна О.А.); ІІІ
місце - Ковальова Олександра
(Щастинська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів; вчитель - Шукалова О.Б.).

Математика
7 клас. І місце - Семенко
Едуард; ІІІ місце - Петля Анатолій (обидва - ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель Слотвинська С.І.).
8 клас. ІІІ місце - Савін Іван
(ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель - Гармаш І.І.).
9 клас. І місце - Михайлов
Ігор (Щастинська ЗОШ №1 І-ІІІ
ступенів ім. К. Кутового; вчитель - Чубар Н.С.).

Російська мова
і література
9 клас. І місце - Ізмалков
Ілля (ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель - Савкіна
Т.М.); ІІ місце - Острогляд Михайло (КЗ Новоайдарська санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст.;
вчитель - Кранцевич Л.О.); ІІІ
місце - Глущенко Валерія (Щастинська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів; вчитель - Лаврусь О.Г.).
10 клас. І місце - Скворцова
Діана (Щастинська ЗОШ №1
І-ІІІ ступенів ім. К. Кутового;
вчитель - Галагаш В.В.); ІІ місце
- Гонцова Марія (КЗ Новоайдарська санаторна школа-інтернат
І-ІІІ ст.; вчитель - Духіна Н.О.);
ІІІ місце - Орлова Діана (Щастинська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів; вчитель - Остапенко І.В.).
11 клас. І місце - Телепіна
Карина (Щастинська ЗОШ №2
І-ІІІ ступенів; вчитель - Лаврусь
О.Г.).

Трудове навчання
9 клас. І місце посіли - Кофанов Володимир (Денежниківська ЗОШ І-ІІІ ступенів; вчитель
- Руденко В.М.) та Бескоровайна
Анастасія (Щастинська ЗОШ
№2 І-ІІІ ступенів; вчитель - Вороновська Н.В.).

Конкурс ім. Петра Яцика
3 клас. І місце - Чернишова
Олександра; ІІ місце - Тихомирова Анастасія (обидві - Щастинська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів;
вчитель - Пісклова Н.М.); ІІІ місце посіли - Чеботарьова Софія
(Щастинська ЗОШ №1 ім. К.Кутового І-ІІІ ступенів; вчитель Кікіруш С.В.) та Соколов Олег
(КЗ Новоайдарська санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ст.; вчитель - Сердюк Т.Ф.).
4 клас. І місце - Сухіна Анна
(Щастинська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів; вчитель - Воронкіна Л.М.);
ІІ місце посіли - Андрушко
Дмитро (ОНЗ Новоайдарська
школа-гімназія; вчитель - Бондар Л.В.) та Коляда Дарина
(Гречишкінська ЗОШ І-ІІІ ст.;
вчитель - Матушкіна В.П.); ІІІ
місце посіли - Ізмалков Нікіта
(ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель - Бондар Л.В.) та
Подопригора Сергій (Щастинська ЗОШ №1 ім. К.Кутового І-ІІІ
ступенів; вчитель - Чеботарьова
О.І.).
5 клас. І місце - Мироненко
Микита (Щастинська ЗОШ №2
І-ІІІ ступенів; вчитель - Шукалова О.Б.); ІІ місце - Михайлова
Ірина (Щастинська ЗОШ №1
ім. К.Кутового І-ІІІ ступенів;
вчитель - Ігнатова М.В.); ІІІ місце посіли - Дубровська Катерина (Райгородська ЗОШ І-ІІІ ст.;
вчитель - Шейкаш Н.І.) та Дроботова Ярослава (ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель
- Доленко С.М.).
6 клас. І місце - Колбіна Вікторія (Щастинська ЗОШ №2 І-ІІІ
ступенів; вчитель - Михайлова
О.В.); ІІ місце - Шевченко Карина (Штормівська ЗОШ І-ІІІст.;
вчитель - Прасолова Т.В.); ІІІ
місце - Піддубна Тетяна (ОНЗ
Новоайдарська школа-гімназія;
вчитель - Шуліка О.Ф.).
7 клас. І місце - Полуектова Вероніка (ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель
- Копанєва Н.Г.); ІІ місце - Кузнецова Анастасія (Щастинська
ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів; вчитель
- Остапенко І.В.); ІІІ місце - Ільков Андрій (Чабанівська ЗОШ
І-ІІІ ст.; вчитель - Сенич О.І.).
8 клас. І місце - Остапенко
Галина (Штормівська ЗОШ І-ІІІ
ст.; вчитель - Плескач Л.О.); ІІ
місце - Тищенко Сергій (НВК
Олексіївська школа-гімназія; вчитель - Закутня Л.М.).
9 клас. І місце - Кішкінова
Ольга (Гречишкінська ЗОШ І-ІІІ
ст.; вчитель - Гречишкіна О.Г.);
ІІ місце - Глущенко Валерія
(Щастинська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів; вчитель - Михайлова О.В.);
ІІІ місце - Єрмоленко Анастасія
(НВК Смолянинівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів -ДНЗ; вчитель - Зінченко О.О.).
10 клас. І місце - Бондаренко Ангеліна (НВК Олексіївська
школа-гімназія; вчитель - Шаповалова З.М.); ІІ місце посіли Кіба Юлія (ОНЗ Новоайдарська
школа-гімназія; вчитель - Шуліка
О.Ф.) та Гончар Ірина (Щастин-

ська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів; вчитель - Михайлова О.В.); ІІІ місце
- Приймаченко Єлизавета (КЗ
Новоайдарська санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст.; вчитель Кузюбердіна О.А.).
11 клас. І місце - Рибалка Лілія (КЗ Новоайдарська санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст.; вчитель - Кузюбердіна О.А.); ІІ місце
посіли - Євдокимова Тетяна
(Денежниківська ЗОШ І-ІІІ ст.;
вчитель - Артьомова С.М.) та
Колінько Марина (ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель
- Шуліка О.Ф.); ІІІ місце - Ковальова Олександра (Щастинська
ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів; вчитель
- Шукалова О.Б.).

Конкурс ім. Тараса
Шевченка
7 клас. ІІ місце - Кузнецова
Анастасія (Щастинська ЗОШ
№2 І-ІІІ ступенів; вчитель Остапенко І.В.).
8 клас. І місце - Решетняк
Анастасія (ОНЗ Новоайдарська
школа-гімназія; вчитель - Шуліка О.Ф.); ІІ місце - Остапенко
Галина (Штормівська ЗОШ І-ІІІ
ст.; вчитель - Плескач Л.О.); ІІІ
місце - Кравченко Дмитро (КЗ
Новоайдарська санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст.; вчитель Кисла В.В.).
10 клас. І місце - Кіба Юлія
(ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель - Шуліка О.Ф.);
ІІ місце - Гонцова Марія (КЗ
Новоайдарська санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст.; вчитель
- Кузюбердіна О.А.); ІІІ місце
посіли - Конюхова Софія (Щастинська ЗОШ №1 ім. К.Кутового І-ІІІ ступенів; вчитель - Холодова Л.М.) та Кунченко Ярослав
(НВК Смолянинівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів -ДНЗ; вчитель - Зінченко О.О.).
11 клас. І місце - Шевченко Ірина (ОНЗ Новоайдарська
школа-гімназія; вчитель - Доленко С.М.); ІІ місце - Воронкіна Дар’я (Денежниківська ЗОШ
І-ІІІ ст.; вчитель - Артьомова
С.М.); ІІІ місце посіли - Колінько Марина (ОНЗ Новоайдарська
школа-гімназія; вчитель - Шуліка О.Ф.) та Гоцман Наталія (КЗ
Новоайдарська санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст.; вчитель Кузюбердіна О.А.).

Історія
8 клас. ІІ місце - Рижков
Валерій (КЗ Новоайдарська санаторна школа-інтернат І-ІІІ
ст.; вчитель - Козловська І.В.);
ІІІ місце - Сороковенко Данило
(ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель - Євдокимова
О.В.).
9 клас. ІІ місце - Літвіненко
Дмитро (Щастинська ЗОШ №1
ім. К.Кутового І-ІІІ ступенів;
вчитель - Дьоміна Ю.В.); ІІІ місце - Ізмалков Ілля (ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель
- Зражаєва Т.В.).
10 клас. І місце - Свиридов
Олексій (Щастинська ЗОШ №1
ім. К.Кутового І-ІІІ ступенів;
вчитель - Дьоміна Ю.В.); ІІ місце - Бондаренко Ангеліна (НВК
Олексіївська школа-гімназія; вчитель - Гапонова Л.В.); ІІІ місце
- Приймаченко Єлизавета (КЗ
Новоайдарська санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст.; вчитель Козловська І.В.).
11 клас. І місце - Поймано-

ва Валерія (КЗ Новоайдарська
санаторна школа-інтернат І-ІІІ
ст.; вчитель - Козловська І.В.);
ІІ місце - Гречишкіна Катерина
(ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель - Зражаєва Т.В.);
ІІІ місце - Воронкіна Дар’я (Денежниківська ЗОШ І-ІІІ ст.; вчитель - Перепелиця С.Г.).

Англійська мова
8 клас. ІІ місце - Остапенко Галина (Штормівська ЗОШ
І-ІІІст.; вчитель - Петренко
Т.О.); І місце - Самойлова Ганна
(ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель - Опришко Л.І.);
ІІІ місце - Каркачов Максим
(КЗ Новоайдарська санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ст.; вчитель - Гречишкіна Н.О.).
9 клас. І місце - Ізмалков
Ілля (ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель - Опришко
Л.І.); ІІ місце - Антоневська
Софія (Щастинська ЗОШ №1
ім. К.Кутового І-ІІІ ступенів;
вчитель - Приходько Т.І.); ІІІ
місце - Подкопаєв Денис (Михайлюківська ЗОШ І-ІІ ступенів;
вчитель - Зьома Т.В.).
10 клас. І місце - Зеленський
Борис (ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель - Опришко
Л.І.); ІІ місце - Данилик Владислав (Щастинська ЗОШ №2 І-ІІІ
ступенів; вчитель - Курбатова
О.В.); ІІІ місце посіли - Скворцова Діана (Щастинська ЗОШ
№1 ім. К.Кутового І-ІІІ ступенів; вчитель - Приходько Т.І.) та
Остапець Ганна (КЗ Новоайдарська санаторна школа-інтернат
І-ІІІ ст.; вчитель - Гречишкіна
Н.О.).
11 клас. І місце - Аль-Шахуд
Олена (Щастинська ЗОШ №2
І-ІІІ ступенів; вчитель - Курбатова О.В.); ІІ місце - Хлиніна
Софія (ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія; вчитель - Опришко
Л.І.); ІІІ місце - Гоцман Наталія (КЗ Новоайдарська санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст.; вчитель - Гречишкіна Н.О.).

Географія
8 клас. ІІ місце - Бондаренко
Олександра (Щастинська ЗОШ
№1 ім. К.Кутового І-ІІІ ступенів;
вчитель - Холодова Л.М.).
9 клас. І місце - Літвіненко
Дмитро (Щастинська ЗОШ №1
ім. К.Кутового І-ІІІ ступенів;
вчитель - Холодова Л.М.).
10 клас. І місце - Остапець
Ганна (КЗ Новоайдарська санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст.;
вчитель - Гречишкін В.І.).

Фізика
7 клас. ІІІ місце - Гоцький
Єгор (Щастинська ЗОШ №2 І-ІІІ
ступенів; вчитель - Тачкова А.В.).
9 клас. І місце - Михайлов
Ігор (Щастинська ЗОШ №1
ім. К. Кутового І-ІІІ ступенів;
вчитель - Чубар Н.С.).

Інформаційні технології
9 клас. ІІ місце - Лукашук
Максим (ОНЗ Новоайдарська
школа-гімназія; вчитель - Кашкаров О.О.).
10 клас. ІІ місце - Шевченко Юлія; ІІІ місце - Бобришова Ольга (обидві - Щастинська
ЗОШ №1 ім. К.Кутового І-ІІІ
ступенів; вчитель - Михайлова
Н.М.).
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Да и родителей оставить без
помощи никак нельзя. На каждый праздник, проводимый в
Райгородке, Юрий готовится
Эти слова уже давно стали привычными для героя нашего расска- не менее ответственно, чем
за, хотя его профессиональная деятельность уже много лет напря- родители. Помогает с аппамую не связана с культурой. Хотя, если учитывать то, в какой семье ратурой: и старое починит, и
он появился на свет, удивляться тяге к музыке не приходится.
свое привезет – все для того,
чтобы каждое мероприятие,
Юрий Александрович Евдо- бое место в доме, в жизни. Вмекаждый
концерт запоминались
сте
с
друзьями-единомышленкимов родился в семье творческой и музыкальной. Родители никами создавал музыкальную
Александр Егорович и Вален- группу. Что и говорить, его виртина Александровна – знатные туозность игры на гитаре признамузыканты, всю свою жизнь по- вали и признают многие (хотя,
святили работе на ниве культуры кстати, Юрий играет отлично не
и искусства. Да и сейчас продол- только на гитаре, но и на других
жают заниматься любимым де- музыкальных инструментах).
Через некоторое время после
лом: Валентина Александровна
- директор Райгородского СДК, того, как парень окончил учиАлександр Егорович – руководи- лище, ему доверили ответствентель народного ансамбля «Тещи ную должность директора ДК.
Но жизненные обстоятельства (а
и свекрухи».
Наверное, быть далеким от точнее, большая любовь) сложимузыки с такими родителями – лись так, что Юрий оставил этот
это что-то невообразимое. По- пост и вместе с любимой супруэтому уже в два года маленький гой и дочерью переехал в город
Юра тянулся к кнопкам баяна Счастье. Там уже много лет рабоотца, создавая свою первую дет- тает на Счастьенской ГРЭС. Но односельчанам только хорошим,
скую неповторимую мелодию. это не означает то, что он порвал проходили на высшем уровне.
А потом его было уже не остано- свои связи с искусством. Вовсе Юрий Александрович ни на
нет! Во-первых, Юрий – желан- день не бросал занятия музыкой
вить!
Учась в школе, потом в культ- ный гость на концертах, которые – это для него сродни воздуху.
просвет училище, работая дирек- проводятся Школой искусств – Наверное, - говорят родители,
тором сельского Дома культуры, г. Счастья, Счастьенским Домом - люди, увлеченные музыкой –
с музыкой уже не расставался. культуры. Его выступления всег- особенные, более тонкие, более
Любимая гитара занимала осо- да срывают гром аплодисментов. душевные. Так и Юра: ему жаль
Це фото з сімейного альбому подружжя Віктора Йосиповича та Світлани Федорівни Мосьпан.
Цій світлині вже п’ятдесят років. Саме стільки – справжній золотий ювілей – нещодавно відзначало
це поважне подружжя з Новоайдару.
Не таким вже й простим було їхнє життя, чимало випробувань приготувала їм доля. Та чисті
серця, щира любов і повага один до одного допомогли здолати усі життєві негаразди і лише зміцнити
їхні почуття та стосунки.
Неймовірна романтична історія
кохання, яке не боїться нічого.
Молодий парубок Віктор з селища Євсуг по закінченні музичного
училища за розподілом приїхав до

мою, яка полонила його серце. В
ресторані тоді він відвоював собі
місце поряд з нею. Виходить, що
назавжди. Після вечері пішов проводжати дівчину. За сім кілометрів.

Біловодська, працювати в школі.
Та окрім музичного таланту було в
нього й захоплення спортом. Особливо легкою атлетикою. Тому,
коли його запросили взяти участь
у обласних спортивних змаганнях,
Віктор, не вагаючись, погодився. Прийшовши зранку до місця
відправлення, побачив трьох гарненьких дівчат – вони теж були
в команді. Одна з них з першого
погляду потрапила до його серця.
Він дізнався, що звати її Світлана.
Вже потім дівчина йому зізналася,
що двом її подружкам він теж
дуже сподобався. Та що ж вдієш зі
справжнім коханням?
Тоді район виступив напрочуд
гарно, посів перше місце. Після
змагань спортсмени зібралися разом, щоб відсвяткувати. Тут слід
згадати, що Віктор спочатку, ще
до ранкової зустрічі зі своєю долею, збирався після змагань вийти на зупинці вдома, в Євсузі. Та
передумав. Поїхав до Біловодська,
щоб побути трохи з новою знайо-

Зараз подружжя згадує й сміється:
«Це ж треба було, сім кілометрів
пройти в один бік!». А тоді це
було так просто, легко. Разом вони
не помічали ні відстані, ні плину часу. Зустрічалися закохані …
цілий тиждень. А потім їм довелося перевіряти почуття відстанню.
Віктор відправився на службу до
Армії. «Спочатку мене направили
в ракетні війська, - згадує Віктор
Йосипович, - та не склалося. Я
опинився в військовому оркестрі».
Віктор та Світлана листувалися,
дуже сумували одне за одним та
з нетерпінням чекали зустрічі. Та
коли строкова служба добігала
кінця, Віктор отримав від командування пропозицію залишитись на
надстрокову службу, за кордоном.
Молодий чоловік трохи подумав й
погодився. Проводжаючи бійців у
відпустку, командир, ніби жартуючи, наказав: «Холостяками не повертайтеся»!
А в Армії накази треба виконувати. Вдома Віктор розповів

коханій про своє рішення й запитав: «Чекати будеш?». Вона
відповіла: «Буду. Як дружина».
Десь за тиждень, після святкування Нового року, молодята вже побралися. Так народилась родина
Мосьпан. Так почалося сімейне
життя, сповнене трудовими буднями й сімейним затишком, своїми
злетами та падіннями, радощами
та щастям.
Служив Віктор в Будапешті,
Угорщина. Сюди ж запросив й
свою любу дружину. Згадує, як
поїхав її зустрічати, а в неї два
чемодани, які просто неможливо
підняти. «До сих пір не уявляю,
як вона тендітна дівчина, яка
важила кілограмів 50-52, поралася з ними! Питаю в неї:
«Що ти там таке набрала?». А
вона відповідає: «Я ж не знаю,
що в армії є, чого нема. Взяла
найнеобхідніше – одяг, книги,
посуд…».
Ось так і почали вони будувати своє сімейне щастя.
Через деякий час дізналися
радісну звістку – скоро в них
народиться дитина! Як раз
тоді вони збиралися їхати додому у відпустку. Військовим
завжди
давали
квитки
у плацкартні вагони. Та
майбутній батько домовився з
провідником, щоб дорога додому була більш комфортною
та легкою для його коханої,
тож їхали вони СВ. А після
відпустки Світлана залишилася вдома. Вони вирішили:
Віктор дослужить і теж повернеться. Так і зробили. Після
цього вони твердо вирішили
звити своє родинне гніздечко. Педагог та музикант, Віктор Йосипович знайшов роботу в Шульгинці
Старобільського району: працював
художнім керівником в клубі та
вчителем в школі. Саме тут народився їхній такий очікуваний синочок Олександр. Все йшло добре,
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всех животных, он обо всех заботится. Вот недавно щенка подобрал, к нам привез. Говорит:
«Никому его не отдавайте. Я
буду и гостинцы ему передавать,
и еду». Ну, так, собственно говоря, и происходит.
А еще мы очень гордимся своими сыновьями, Игорем и Юрой.
Они дружные, заботливые, вни-

мательные. Дай Бог всем родителям таких золотых детей!
Талантливый в творчестве,
Юрий не менее талантлив в семейной жизни. Обожает дорогую супругу Наталью, души не
чает в дочери Виктории. Виктория, кстати, в музыкальном плане – практически папина копия.

та через пару місяців після народження малюка, захворіла Світлана.
Її поклали до лікарні, а молодий
татусь залишився сам на сам з малюком. А на носі як раз концерти
до травневих свят. «Так, важкувато
було, - згадує В.Й. Мосьпан. – Та
нічого, спільними зусиллями впорались».
Через деякий час на одному
з конкурсів Віктор зустрів свого
друга, з яким вони разом навчалися. Розговорилися. Виявилося
той працює директором музичної
школи в Новоайдарі. І, звичайно,
запросив друга та талановитого
музиканта, працювати до себе.
Ось так з 1971 року Новоайдар
став справжньою батьківщиною
для подружжя Мосьпан. Багато
чого було за цей час в професійній

сфері. Віктор Йосипович працював вчителем в школах Шульгінки,
Співаківки, Денежникове, Новоайдару, довгий час очолював музичну школу, більше 14 років присвятив державній службі. Світлана
Федорівна
була бухгалтером
райспоживспілки,
інженером-
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На 13-летие ей родители подарили гитару. С тех пор без этого музыкального инструмента
Вику просто невозможно представить! Что поделаешь, гены в
действии!
Но музыка – это не единственное увлечение талантливого человека. Неоспорим талант
фотографа. Практически каждый материал в нашей газете о
праздниках в Райгородке сопровождается фотографиями Юрия
Евдокимова. От всей души благодарим Вас за сотрудничество!
Вы действительно умеете «поймать» нужный момент, раскрыть
эмоции благодаря Вашим фотографиям.
Недавно Юрий Александрович отметил юбилей со Дня
рождения. Присоединяясь ко
всем добрым словам, прозвучавшим в Ваш адрес, желаем Вам
постоянного вдохновения и желания рождать на свет сказочные звуки. Пускай с Вами всегда
рядом будет муза, которая будет
помогать творить и воплощать в
жизнь великие произведения.
Пускай струны души всегда
звенят от радости. Пускай сердце всегда будет наполнено мелодией любви. Желаем Вам жизни
в «ля мажоре»!
М. ТИХОНОВА.

технологом Новоайдарської друкарні… Зараз ця мила привітна
жінка на заслуженому відпочинку,
а ось Віктор Йосипович продовжує
успішно навчати дітей грі на баяні
та гітарі.
Їхнє родинне коло - це син,
невістка, онук з дружиною та чудова чарівна правнучка Валерія – це
справжня радість, справжнє щастя.
Кожен з подружжя має власні
захоплення, те, чому залюбки
присвячує вільний час. Віктор
Йосипович не уявляє себе без активного способу життя. Нещодавно катався на лижах (зима цього
року дозволяє не відмовлятися
від цього задоволення). Крім того,
великим давнім хобі є бджолярство. Світлана Федорівна обожнює
садівництво.
Вона
відмінно
розбирається у величезній
кількості сортів овочей та
фруктів, і свою родину завжди балує чимось смачненьким
та свіженьким.
Їм не завжди було легко. Намагалися вибити з
колії негаразди проблеми зі
здоров’ям. Та не на тих натрапили! Віктор та Світлана з самого початку своїх стосунків
ставилися одне до одного з
розумінням, підтримували у
будь-якій ситуації. Вони, як
ніхто інший, можуть вдихнути віру один в одного. І
головне – вони є одне в одного. Своє кохання вони довели
цим золотим дорогоцінним
блиском своїх сердець, сповнених кохання. Шановні
Віктор Йосипович та Світлана
Федорівна, ви заслуговуєте на
щиру повагу та захоплення.
Ви зберегли в своїх душах та
серцях любов, повагу одне до
одного, стали прикладом для
наслідування для всіх, хто вас знає.
Сердечно вітаємо вас та бажаємо
в такому ж доброму гуморі та
здоров’ї, з таким же блиском в очах
та коханням в серцях зустріти в
подружжі діамантовий ювілей!
М. ТИХОНОВА.
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Саме під такою назвою у Новоайдарському краєзнавчому музеї створено нову виставку. І скільки ж на ній
цікавинок! Тут представлено хустки зустріти зображення
від найдавніших великих квітчастих до птахів - півників або
голубів.
стильних та вишуканих сучасних.
Хустка – це неАле спочатку – невеличкий від’ємна частина української
екскурс до витоків.
культурної спадщини. СучасПерша писемна згадка про ні етнографи зазначають, що у
хустку прийшла до нас з 1657 давнину великі хустки з тонкого
року в описі шведського посла, полотна коштували дуже дорощо відвідував Богдана Хмель- го. Саме тому найкращі хустки
ницького. В ній говориться про великого розміру носили лише
жінок, які носили білі хустки з заможні жінки і тільки на велибавовни. Орнаменти на хуст- кі свята. Хустку купував батько
ках спочатку були геометрич- доньці перед весіллям, або ж
но-символічними. Пізніше, у дуже добрий господар для сво18 ст., увійшли в моду рослинні єї дружини. Тож велика хустка
візерунки: квіти ружі, васильків, була сімейною реліквією, що
гвоздики, троянди тощо. Дуже передавалась із покоління до
рідко на старих хустках можна покоління. Наскільки хустка ви-

Нові декларації на
субсидію: які дані мають
надавати українці
Мінсоцполітики оновило форми заяви та декларації для призначення субсидії відповідно до
норм чинного законодавства. У
декларації про доходи зазначатимуться дані про суми аліментів,
сплачених особами, що входять
до складу домогосподарства, а
також членами їх сім’ї незалежно від реєстрації їх місця фактичного проживання, за умови
документального підтвердження
фактичної сплати.
У примітках до даних про
членів сім’ї також вказувати-

меться інформація про надання
такими особами соціальних послуг, про перебуванні в місцях позбавлення волі, про тривалу хворобу людини (що підтверджено
висновком
лікарсько-консультативної комісії установи охорони здоров’я), про наявність у
особи алко- чи наркозалежності
(що підтверджено медичною
довідкою).
Крім того, за новими правилами субсидію можна отримати
за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного
обліку води та теплової енергії,
абонентського обслуговування, а
також житлово-комунальних по-

слуг, придбання скрапленого газу,
твердого і рідкого пічного побутового палива. Про це необхідно зазначити у заяві.
today.ua

Соцвиплати у 2019 році
Пенсії. У Держбюджеті на 2019
рік закладено 166,6 млрд грн. на
виплату пенсій — на 27,2 млрд
грн. більше, ніж 2018 року. Адже
вперше цього року відбудеться
індексація пенсійних виплат.
Це означає, що пенсії перерахують, відповідно до прожиткового
мінімуму. Наразі він становить
1853 грн. З 1 липня прожитковий
мінімум зросте до 1936 грн., а

з 1 грудня 2019 року — до 2027
грн. Таке нововведення принесла
пенсійна реформа. В Уряді заявили, що зміни торкнуться більш ніж
10 млн. пенсіонерів.
Для понад 10 мільйонів громадян з 1 березня 2019 року
відбудеться осучаснення пенсій.
Виплати зростуть приблизно
на 12–17%. Крім того, з 1 січня
відбудеться підвищення пенсій
колишнім військовим.
Щодо обсягів мінімальної
пенсії, то з грудня 2018 року і до
липня 2019-го вона становитиме
1497 грн., з липня до грудня —
1564 грн., а в грудні 2019-го —
1624 грн.

глядала багато, то, відповідно,
настільки й заможною була і родина.
Вважалося, що хустка – це не
просто обов’язковий головний
убір для заміжініх жінок, а й
особливий сакральний предмет,
реліквія.
Молоді дівчата, зазвичай, ходили без хусток. Лише влітку, у
спеку, надягали білі тонкі косинки, а взимку, коли холодно - теплі яскраві хустки. Старші жінки вибирали темніші кольори, а
вдови – лише чорні.
У скринях наших бабусь було
по двадцять, а то й більше різноманітних хусток! Вони мали
різне призначення: менші за розміром – повсякденні, одягались
на голову. Великі теж одягали на
голову, а на грудях закручували,
щоб було тепло. Коли жінка несла малу дитину, то хусткою закутувала її і себе.
В українських народних обрядах хустка відіграє одну з
найголовніших ролей як оберіг
і символ жіночої мудрості. Так
на сватанні дівчина давала хустку майбутньому нареченому як
знак згоди на одруження. Під
час весілля у багатьох місцевостях молодим перев’язували руки
хусткою, щоб вони були нерозлучні. А наприкінці першого

Нова
соціальна допомога. Підтримку отримуватимуть
батьки, чиї діти мають тяжкі
захворювання або вади в розвитку. Місячний обсяг виплат
дорівнюватиме
прожитковому
мінімуму для осіб, які втратили
працездатність. Таким чином, з 1
січня соцдопомога становитиме
1497 грн., з 1 липня 2019 року —
1564 грн., а з 1 грудня 2019 року
— 1638 грн.
З 1 січня 2019 року запроваджується новий вид соціальної
допомоги для осіб, які доглядають
за дітьми, хворими на тяжкі захворювання, але яким ще не встановлена інвалідність. Виплати призначатимуться батькам дітей, які
страждають тяжкими перинатальними ураженнями нервової системи, тяжкими вродженими вадами
розвитку, рідкісними орфанними
захворювання, мають онкологічні,
онкогематологічні захворювання,
дитячий церебральний параліч,
тяжкі психічні розлади або ж
інсулінозалежну форму діабету (I
типу), гострі чи хронічні захворювання нирок IV ступеня.
Крім того, оформити соцдопомогу можна буде, якщо дитина отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органу чи
паліативної допомоги.
denzadnem.com.ua

Змінилися правила
обліку безробітних у
Центрах зайнятості
За
новими
правилами,
безробітних будуть оцінювати,
щоб з’ясувати, наскільки вони
мотивовані до праці. Також буде
оцінюватися можливість працевлаштування конкретної людини.
Крім того, впроваджується
інститут так званого кар’єрного
радника. Спеціаліст буде допомагати безробітному шукати роботу і планувати кар’єру. Радник на
основі оцінки безробітного допоможе скласти індивідуальний план
з працевлаштування.

дня весілля з нареченої знімали
фату і одягали хустку, як ознаку
того, що дівчина стає господинею і майбутньою матір’ю. Саме
шлюбну хустку молоді жінки ніколи більш не одягали і тримали
на власне погребіння.
Хустка давно перестала бути
пережитком минувшини. Сьогодні – це модний аксесуар,
який завоював любов дизайнерів усього світу! Хустки модно
носити, розкинувши на плечі
поверх одягу чи щільно обмотавши голову, саме так, як носили українці двісті-триста років
тому. Зараз є безліч різнобарвних хусток на всі смаки та можливості саме в національному

колориті, з яскравими квітами
чи геометричними орнаментами. Модниці сьогодні переймають цю культуру і собі купують
неймовірної краси трендові
хустки. І це не дань моді, а повернення до свого архетипу.
Про українську хустку можна розповідати й розповідати…
Тож, кого зацікавив цей матеріал, запрошуємо на виставку до
нашого музею. На ній ви побачите і почуєте іще багато нового, не менш цікавого.

Крім
того,
збільшився
мінімальний розмір допомоги по
безробіттю. Особи, яким призначаються виплати з урахуванням
страхового стажу та заробітної
плати з 1440 гривень, отримуватимуть 1630 гривень. Ті, кому виплати призначаються без урахування
страхового стажу та заробітної
плати — з 544 гривень до 610 гривень.
znaj.ua

880 тисяч гривень. Парламентські
- 1 мільярд 949 мільйонів 620 тисяч гривень. Робота Центральної
виборчої комісії з підготовки та
проведення виборів Президента
обійдеться в 266 мільйонів 30 тисяч 808 гривень.

ЦВК затвердила
кошториси на вибори
Центральна виборча комісія
затвердила кошториси на вибори Президента України та
до Верховної Ради на 2019 рік.
Президентські вибори коштуватимуть 2 мільярди 354 мільйонів

А. СОРОКІНА,
зерігач фондів районного
краєзнавчого музею.
Фото М. ЛИТВИНЕНКА.

«Укрпошта» змінила
тарифи
Укрпошта з 1 січня 2019 року
підвищила вартість універсальних
послуг з пересилання простої
письмової кореспонденції вагою
від 1 г до 3 кг на 14,3% — для
непріоритетних і на 11,1% — для
пріоритетних відправлень.
З 1 січня «Експрес» та «Стандарт» матимуть єдиний розмір
найбільшої сторони відправлення
— до 70 см.
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продам
На территории Украины, в том числе и в Новоайдарском районе проводится профилактическая операция «Оружие-взрывчатка»
с 01.01. 2019 года по 31.01.2019 г.
Что это значит? Это значит – проверяются объекты с оружием, владельцы всех видов оружия, проживающие на территории района, его
сохранность и условия хранения. Проводятся проверки по выявлению
владельцев, которые имеют оружие и злоупотребляют спиртными напитками, допускают насилие в семье и т.д. По состоянию на 17.01.2019 г.
выявлено 2 факта незаконного хранения боевых припасов и изъята 1 боевая граната, возбуждено 2 уголовных дела, проводится расследование.
Проверяется любая информация, связанная с незаконным хранением
оружия, боеприпасов.
Контактные телефоны: дежурная часть Новоайдарского ОП
(099)0540342, Кабинет разрешительной системы (066)9744770.
С. ТИХАНОВ, старший инспектор по контролю
за оборотом оружия в сфере РС сектора превенции,
майор полиции Новоайдарского ОП.

работа
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»
в Щастинський РЕМ потрібні
електромонтер з експлуатації розподільних
мереж,
КОНТРОЛЕРИ ЕНЕРГОНАГЛЯДУ

РОБОТА в смт. Новоайдар та м. Щастя ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
(II, III групи), які не мають протипоказань для виконання робіт,
пов’язаних з тривалою ходьбою і перебуванням на відкритих майданчиках при підвищених і знижених температурах, без досвіду роботи,
середня освіта. Можливий неповний робочий день.
Адреса: смт. Новоайдар, пров. Сінний, 10, тел. 9-45-35.

Благодарность

Потеря близкого человека – это всегда большое горе, которое не
описать словами. Очень важно, чтобы в такие горькие жизненные
моменты рядом были отзывчивые, неравнодушные люди.
Ушел из жизни наш любимый, дорогой муж, отец, дедушка
ХАБЕЦКИЙ Анатолий Андреевич.
За моральную и материальную поддержку выражаю искренние
слова благодарности подругам Л.В. Семеновой, Н.В. Котовой. Не
оставили без поддержки Н.В. Скуридина, В.П. Шапка, невестки
Женя, Наташа, Валя, Ирина, Наташа, все родные и близкие, небезразличные люди. Не остались в стороне коллектив районного Дома
культуры и родительский комитет Новоайдарской школы-интерната. Спасибо вам за помощь, поддержку, сочувствие. Низкий вам
всем поклон.
Хабецкая В.Г.

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

095-410-86-01, 067-640-64-14.

Відповідно до Закону України №5495 «Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів» з 1 січня 2019
року набрали чинності зміни в законах, які посилюють заходи проти знищення лісів в Україні.
Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та
знищення лісових культур і молодняка
Незаконна порубка і пошкодження дерев і чагарників, перевезення, зберігання незаконно порублених дерев і чагарників; знищення або пошкодження
лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених
під лісовідновлення, - тягнуть за собою накладення
штрафу на громадян у розмірі від п’ятнадцяти до
тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255 до 510 грн.) і на посадових осіб - від
сімдесяти п’яти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1275 до 2550
грн.). Раніше цей штраф складав 85-170 грн., та 119204 грн. (для громадян та посадових осіб відповідно).
Ті самі дії, вчинені повторно, тягнуть накладання штрафу на громадян від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(510-1020 грн.), на посадових осіб – від трьохсот до
шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100-10200 грн.).

Высокое качество,
точный вес, доставка

066-928-50-36

куплю
ЗАВОД купит Мед, воск
постоянно, 099-371-00-31.
Постоянно
закупаем
мед, 066-248-30-68, 068-438-93-33.
«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.
Закупка МЕДА, ВОСКА, МЕРВЫ. Обмен ВОЩИНЫ. Продажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ

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

аренда

ремонт и изготовление
мягкой мебели

Збільшено штрафи за шкоду,
заподіяну лісам!

ДОМ, 095-809-47-48.
ДОМ, ул. Гагарина, 30 050-680-89-46, 095-532-76-65.
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.

Сдам ЖИЛЬЕ на длительный
срок, с. Спеваковка. Оплата только
по счетчикам. Подробнее по телефону 095-571-36-33.

Стаття 73. Засмічення лісів відходами
Засмічення лісів відходами тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425-850 грн.), на посадових осіб від 50 до 100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8501700 грн.). До змін штраф за цією статтею становив
170-340 грн.
Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки
в лісах
Порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне
за собою накладення штрафу на громадян від 5 до 15
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від
51 до 255 грн.) і на посадових осіб - від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Раніше,
до 1 січня 2019 року, штраф не перевищував 119 грн.
Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до
виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, – тягнуть за собою накладення штрафу на
громадян від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і на посадових осіб – від 35 до 60
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Шановні новоайдарці! Не порушуйте закон! Порушення чинного законодавства може нанести непоправних збитків та дорого коштуватиме і вам, і природі! Давайте разом піклуватися про наш безцінний
лісовий фонд!
О. СЕМЕНКО, головний лісничій
ДП «Новоайдарське ЛМГ».
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помним...
8 января 2019 года после тяжёлой, продолжительной болезни на
76 году жизни скончался пенсионер органов внутренних дел
СКУРИДИН Леонид Петрович.
Леонид Петрович родился
06.03.1943 года в с. Родники Старобельского района, где после
окончания 7 классов поступил на
учёбу в Старобельский сельхоз
техникум на отделение механизации, откуда в 1962 году был призван в ряды Советской Армии.
После службы в армии пришёл на работу в Новоайдарскую райсельхозтехнику на должность инженера-технолога мехотряда. Одновременно заочно поступил на учёбу в Ростовский сельхозинститут, после окончания которого, получив специальность - экономист,
был переведён в Новоайдарский райисполком уполномоченным по
использованию трудовых ресурсов.
В 1974 году был утверждён инструктором Новоайдарского райкома партии, а в 1981 г. - секретарём парткома птицефабрики «Новоайдарская». В 1983 году избран председателем Новоайдарского
райкома профсоюза работников сельского хозяйства. В 1984 году
для укрепления кадров милиции был направлен на службу в органы
внутренних дел Новоайдарского РОВД, откуда в 1992 году с должности зам. начальника милиции по кадрам в звании майор милиции
был уволен на пенсию. Но и после ухода на пенсию Леонид Петрович продолжал работать на различных должностях до 2004 года.
С 1993 года работал в районном совете народных депутатов на
должности председателя районного фонда коммунального имущества с присвоением 11 ранга государственного служащего.
В 1994 году назначен заместителем начальника Представительства Фонда госимущества Украины в Новоайдарском районе. После
окончательного ухода на заслуженный отдых, имея более 40 лет трудового стажа, Леонид Петрович продолжал принимать самое активное участие в общественной жизни района. До 2010 года возглавлял
ветеранскую организацию Новоайдарской милиции. До последнего
времени был членом президиума районной организации ветеранов
Украины.
За свой долголетний добросовестный труд Леонид Петрович неоднократно отмечался дипломами и почётными грамотами, награждён медалью «Ветеран труда» и многими другими юбилейными
медалями.
На каких бы должностях ни работал Леонид Петрович, он отличался своим доброжелательным отношением к окружающим, ответственностью и компетентностью.
Добрая и светлая память о Леониде Петровиче навечно останется
в наших сердцах. В сердцах родных и близких, друзей и коллег. Пухом тебе земля, Леонид Петрович.
Личный состав ГУНП в Новоайдарском районе, пенсионеры и
ветераны Новоайдарского РОВД.
Шесть лет светлой памяти
мамы, бабушки, сестрички
ТИХАНОВОЙ
Валентины Павловны,
которая погибла при страшных
обстоятельствах
(02.11.1948 - 16.01.2013)
Когда от нас уходят наши мамы,
становится вдруг темным белый
свет. И нет на свете тяжелее драмы, чем осознать, что мамы больше нет...
Родные.

Коллектив ПрАТ СВФ «Агротон» Новоайдарский перерабатывающий комплекс выражает искренние соболезнования работнику
Войтенко Григорию Ивановичу в связи с преждевременной смертью сына –
ВОЙТЕНКО Владимира Григорьевича.
Классный руководитель, родительский комитет, учащиеся 11
класса Новоайдарской санаторной школы-интерната выражают
искренние соболезнования ученице 11 класса Хабецкой Юлии по
поводу преждевременной смерти дедушки –
ХАБЕЦКОГО Анатолия Андреевича.
Коллектив Новоайдарского районного Дома культуры выражает
соболезнование бывшей коллеге Хабецкой Валентине Григорьевне по поводу утраты мужа
ХАБЕЦКОГО Анатолия Андреевича.
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Хрещення Господнє — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан,
або Водохреща. Православні та греко-католицькі християни
відзначають його 19 січня, тому воно збігається зі святом Богоявлення. Однак, ці свята слід розрізняти.
Із Хрещенням Господнім
пов'язують хрещення в Йордані
Христа. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв
хрещення від Івана Хрестителя
в річці Йордані. Коли вийшов на
берег - з небес почувся голос Бога-Отця, який назвав Ісуса своїм
Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси
ще одна назва свята — Богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме це
свято засвідчує таїнство Святої Трійці. Адже в цей день, за
християнським вченням, з'явився Бог у трьох іпостасях: Бог
Отець — в голосі, Син Божий —
у плоті, Дух Святий — у вигляді
голуба.

Після водосвяття всі люди повертаються до своїх хатин. Поки
мати або старша дочка подасть
на стіл обідати, батько бере з-за

Йорданські традиції

образу Божої Матері пучок сухих васильків, мочить їх у свяченій воді і кропить все в хаті
та в господарстві; потім бере ще

Здавна існує традиція святити цього дня воду.

крейду і пише хрести на образах, сволоці, дверях і миснику.
Управившися з цим, батько сідає за стіл, а за ним і вся родина.
Перед їжею п'ють свячену воду,
оскільки вважається, що свячена на Водохреще вода має вживатися натще, адже саме за цієї
умови вона має найбільшу силу.
По обіді дівчата бігають до

дять до кожної оселі з віншуваннями та щедрівками. Наступного після Водохреща дня (20.01)
люди справляли "посвятки" тобто переходили до звичайного
трудового ритму, та відзначали
свято Івана Хрестителя. Остаточно роздавались тваринам
ритуальні продукти з покуті й
планувалась робота по господарству.
Після Йордану наступали
кількатижневі м'ясниці, під час
яких ще можна справляти весілля і співати пісень. Після м'ясниць наступає найсуворіший
Великий піст. Про нього кажуть
так: «Великий піст усім притисне хвіст».

Народні прикмети на
Водохреща

річки вмиватися в «йорданській воді» — «щоб були рожеві
лиця».
У цей день колядники прихо-

З давніх-давен відомо про дивовижні цілющі властивості хрещенської води, проте фізична причина феномену досі лишається нез’ясованою.
У співпраці з церквою вчений роду Водохреща. Вплив космоУкраїнський засновник відділу молекулярної фотоелек- почав шукати, за що зачепити- логічних чинників циклічно повтроніки Інституту фізики НАН ся. Який показник вимірювати? торюється щороку.
Як впливають ці події на люУкраїни, директор НДІ екології Зрештою дійшли висновку: перлюдини доктор фізико-матема- ше, що було бажано виміряти, — дину? Через її внутрішню воду.
тичних наук професор Михайло це так звана структура, або клас- Адже що основне в живому орКурик уже понад десятиліття терність води. «Молекула Н2О ганізмі? Вода, яка там завжди
досліджує, як змінюються вла- тетраедрична. Разом із домішка- є, це так звана внутріклітинна
стивості води в цей період. Ре- ми, що є у воді, створюються так вода».
Дивна річ: на Землі пропорції
зультати, хоч і здаються неймо- звані конгломерати, які дихають.
вірними, незаперечні: науково Треба було навчитися вимірю- води такі самі, як у людському
доведено, що фізичні характери- вати їх у динаміці. Це міряється організмі, — дві третини. Після
стики води під час зимових свят величиною кислотно-лужної
змінюються. Максимуму зміни рівноваги РН. У перших дослідженнях були зосереджені на
сягають на Водохреще.
«2003 року церква звернула- цьому», — пояснює він, переся до Інституту фізики із запи- гортаючи сторінки із графіками
том: що вчені думають про таке та діаграмами, на яких результаявище, як Водохреще, як його ти багаторічних досліджень.
Дослідження проводились з
розуміти? Із цього приводу я зустрічався з патріархом Філаре- 5 с до 22 січня. Коли потім потом, що було дуже важливо, бо рівняли всі показники, то побафактично отримував від нього чили зміну енергетичних хараксхвалення, що це не перевірка теристик води: з’ясувалося, що
церкви. Питання було в тому, вона «відчуває» Різдво, Новий
чи може фізика щось сказати з рік за старим стилем, а найбільприводу цього феномену. Цер- ші зміни відбуваються саме на
ква стверджує, що 19 січня Божа Водохреще», — розповідає Миблагодать спускається на Землю, хайло Васильович.
Відтоді щороку з 9 до 23 січня
й вся водна гладь набуває енергії
та оживає», — згадує Михайло професор Курик за допомогою
приладів проводить виміри цієї народження організм людини
Курик.
Основна особливість води, води. «Те, що змінюється її енер- має визначене природою співвідрозповідає науковець, така: вона гетика, ми довели стовідсотко- ношення зв’язаної внутріклітиндуже добре акумулює енергію. во, — каже він. — Неймовірно, ної води та вільної міжклітинної.
Скажімо, якщо перед двома але факт: вже понад десятиліття Цей баланс має підтримуватися
співрозмовниками поставити по в жодній пляшці вона не зацвіла постійно. Це означає, що щодня
склянці з водою, а потім прове- й не зіпсувалася, чудово зберіга- людина повинна пити таку воду,
сти виміри цієї води, виявиться, ючи всі характеристики. Це дало яка максимально підтримує це
що в кожній склянці вона неод- змогу підтвердити феномен хре- співвідношення. Що довше вона
наково змінить фізичні власти- щенської води й зробити певний підтримує цей баланс, то доввисновок про космологічну при- ше залишається здоровою. Від
вості.
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o Якщо все небо буде похмурим, то всякому хлібу родитися
добре; якщо ж тільки на сході добре вродить жито, на півдні
- просо, на півночі - гречка.
o Якщо цього дня ясна й
холодна погода - на посушливе літо, похмура й сніжна - на

низькоякісної води страждають
передовсім ті органи, де її багато, — мозок, статеві клітини,
кровоносна система. Згідно з даними ВООЗ, 80% усіх проблем
людини пов’язані з якістю питної води.
Упродовж цього часу з’ясувалася ще одна закономірність, яку
важко було передбачити: коли
Михайло Курик проаналізував

фізичні характеристики пляшок
із водою, виявилося, що параметри води — і це не містика —
синхронно змінюються з фазами
проходження Місяця знаками
зодіаку.
Вода, набрана на Водохреще,
особливо цілюща і має лікувально-профілактичне значення. Її
п’ють, якщо почуваються зле,
кроплять у разі зурочення. «Хре-

рясний урожай.
o На Богоявлення сніг іде до урожаю, ясний день - до неврожаю.
o Вірили, якщо, йдучи на Йордан, пролетять поперед хоругв
горобці, то велика смерть на
дітей, граки - на молодь, а гуси
- на літніх.
o Під час освячення води йде
сніг - добре роїтимуться бджоли
і колоситимуться хліба.
o Якщо вдень випав іній, то
у відповідний день треба сіяти
пшеницю.
o Йде сніг - на врожай гречки: зранку - ранньої, вдень - середньої, а ввечері - пізньої.
o Коли на Водохрещі випав
повний місяць - бути великій
воді.
o Якщо в цей день зоряна
ніч - вродять горіхи і ягоди.
o Йде лапатий сніг - на врожай.
o Якщо похмуро - хліба буде
вдосталь.
o На Водохрещі день теплий
- буде хліб темний.
o Коли на Водохреща риба
табунами ходить - на рої добре.

щенська вода має дуже добру
енергетику, яку зберігає роками», — наголошує науковець.
Хрещенську воду треба набирати у першій половині дня
19 січня з будь-якого джерела,
головне, щоб була чистою. Найкраще джерельну. Таку воду
можна пити щоранку, додаючи
столову її ложку в склянку звичайної води. Вона дуже добре
піднімає енергетику людини
чи будь-якої живої структури.
Ще одне диво полягає в
тому, що коли цю воду не ізолювати, до вечора 19 січня її
властивості зникають. Тому
хрещенську воду треба зберігати в керамічному посуді
щільно закритою. Тоді вона
збереже властивості впродовж
багатьох років. А під час освячення потрібно, щоб ємність
із водою була відкритою.
Складається
враження,
каже вчений, що з 18 на 19
січня Земля проходить якесь
особливе опромінення, в результаті якого всі живі структури набувають енергії. Як достеменно пояснити це, науковці
поки що не знають.
Воістину дивовижні секрети Всесвіту: така, здавалось би,
проста й звична для всіх нас вода
приховує ще багато таємниць,
і людство — лише на порозі їх
відкриття. Пишаймося, що один
із важливих кроків зробили наші
українські науковці.
ukurier.gov.ua
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