
31 ГРУДНЯ 2021 р.
№ 53 (10407)

Шановні наші читачі, передплатники!
Прийміть сердечні вітання з Новим 2022 роком! Нехай новорічна казкова мить та 

світла радість принесуть у ваші серця і душі тепло, ніжність і любов до всього пре-
красного, додадуть у кожну сім’ю та родину щастя, достаток і злагоду, обдарують 
вас міцним здоров’ям і довголіттям, відвернуть лихо і незгоду, вселять впевненість, 

віру, надію та оптимізм, творчість та невичерпну енергію!
Хай у кожному трудовому колективі панують взаєморозуміння, здійснюються цікаві 

плани, нові досягнення і перемоги.
Нехай ясними будуть ваші життєві дороги, кроки впевненими і твердими, а помисли 

світлими і творчими. Нехай радістю іскряться святкові дні і повниться красою щоден-
не життя! З Новим роком!

Миру нам і Україні!
Щиро дякуємо за підтримку, за те, що залишаєтесь  разом з нами! Нам важлива 

ваша підтримка, і ми дуже раді, що в Новий рік ви крокуєте разом з нами!
З повагою, колектив редакції газети «Вісник Новоайдарщини».

Шановні колеги, освітяни Новоайдарщини!
Від усієї душі вітаю вас з наступаючим Новим 2022 роком!

Будуючи плани на  прийдешній рік, ми завжди сподіваємося на краще, мріємо,  
загадуємо бажання. Нехай ці зимові  свята – вісники  оновлення, мрій і  сподівань 
– принесуть вам  і  вашим  родинам добро,  мир  і  достаток.

Бажаємо,  щоб у новому році ви зробили все те, про що так давно мріяли.
Щоб ви і ваші близькі були здорові і щасливі, щоб удача супроводжувала  у 

справах, щоб негоди проходили стороною, а над головою завжди світило сонце, 
зігріваючи і даруючи гарний настрій.

Нехай цей рік буде повний справджених надій, виконаних мрій, досягнутих 
цілей і приємних відкриттів!

Від усього серця бажаю, щоб в сузір”ї майбутнього року вам найяскравіше 
світили зорі щастя, здоров”я, удачі та благополуччя!

Хай вам щастить на добрих і розумних людей. Тепла і радості вашому дому, 
рідним та близьким!

З повагою, С. ЗРАЖАЄВ,  голова Новоайдарської 
районної організації профспілки працівників освіти і науки.

Шановні жителі громади!
У переддень Нового Року прийміть найщиріші вітання з прийдешніми святами!

Жодні свята не дарують нам стільки світлих надій, такого передчуття щастя, як Новий рік 
та Різдво. Це особливий і магічний для кожного з нас час — збережені в пам’яті спомини з ди-
тинства: новорічна ялинка, подарунки, теплі зустрічі з рідними і близькими, колядування, Вечеря, 
веселі щедрівки.

Рік, що минає, був непростим, ми з гідністю витримали усі випробування, разом плідно пра-
цювали заради кращого майбутнього нашої Новоайдарської об’єднаної територіальної громади, 
яка нещодавно відзначила тільки першу річницю свого існування. Маю надію, що любов до нашого 
спільного дому, прагнення зробити його кращим буде і надалі слугувати головним пріоритетом 
на майбутнє, вірю, що спільними зусиллями ми збудуємо європейську державу.

Ми всі щиро сподіваємося на те, що наступний рік буде для України і нашої громади роком 
миру, успішних реформ, розвитку і мудрих державних рішень. Від щирого серця вітаю вас з Но-
вим роком! Щастя вам і достатку, любові та натхнення, мудрості й гідності! Хай новий рік 
додасть всім нам нових сил, принесе нові сподівання та можливості для їх реалізації! Хай непо-
хитною буде наша віра в те, що разом ми подолаємо усі негаразди та виклики часу. Адже Ново-
айдарщина — край працьовитих та наполегливих людей, мудрих та щирих.

Бажаю, щоб у новому році природа подарувала всім нам щедрий врожай, щоб у кожному домі 
був і хліб, і до хліба! Здоров’я вам і особистого щастя, хай ніколи тепло та турбота не омина-
ють ані вас, ані ваші оселі!

Щасливих та веселих вам свят! Миру всім нам і нашій Україні!                     
З повагою, Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Дорогі друзі! 
Шановні земляки!

Від Миколая й аж до Водо-
хреща усі ми занурюємося 

у вирій святкового на-
строю, радості та любові, 
перетворюючись на добрих 

чародіїв  для своїх дітей 
та близьких!

Усі життєві негаразди 
розчинюються в атмосфері Новорічної казки, а ми, затамовуючи подих, загадуємо 
бажання та будуємо плани на наступний рік!

Я впевнений: з прийдешнього 2022-го для Луганщини почнеться новий відлік часу 
– продовження періоду динамічного відновлення Луганщини та втілення мрій.

Ми вже побудували 460 км доріг, а у наступному році завершимо усі 
магістральні шляхи, модернізуємо водопостачальні мережі та розпочнемо 
будівництво стратегічно важливої залізничної гілки. Ми стали пілотним регіоном 
для проєкту «Нове українське село» і продовжимо його втілення, вже збудували 73 
спортивні майданчики, а незабаром їх буде 215, відремонтували басейн «Садко» у 
Сєвєродонецьку та будуємо новий спортивний комплекс «Ядро» і льодову арену. І це 
далеко не усі проєкти, які ми реалізуємо! 

Ми ставимо собі амбітні цілі і досягаємо їх!
А у Новорічну ніч, як і ви, шановні земляки, я буду мріяти про повернення миру на 

нашу землю, щастя святкувати у родинному колі та радість у дитячих очах.
У ці дні я виконую надважливу та почесну місію – вітаю з прийдешніми святами 

малечу, якій дуже потрібне наше з вами душевне тепло! Щиро вірю: якщо кожен 
поділиться з ними часткою любові, цей світ стане кращим! 

Нехай прийдешній рік буде щедрим на успіхи та принесе приємний смак перемо-
ги як Україні, так і кожному з нас. Бажаю зустріти ці чудові свята у піднесеному 
настрої, зі світлими думками та добрими намірами.

З Новим роком та Різдвом Христовим! Хай Бог береже Луганщину та наші ро-
дини. Бути добру!

Голова Луганської ОДА – 
керівник обласної ВЦА Сергій ГАЙДАЙ.

Дорогі українці!
Щиро вітаю з Новим роком та Різдвом 

Христовим - зимовими святами, коли по-
при негоду й холод завжди тепло на душі.

Як і в дитинстві, ми сподіваємося на 
диво. Бо саме в ці дні наші мрії найближчі до 
здійснення, а слова нашої молитви потра-
пляють прямо на небо …

Це цілком по-людяному: мріяти й 
сподіватися. Повірити в краще – це вже ве-
ликий і рішучий крок для здійснення наших 
мрій. Адже віра в краще, віра в себе – це та 
величезна сила, яку важко спинити.

Тож сьогодні я прошу для всіх нас сили 
й терпіння, щоб здолали всі негаразди. 

Мудрості, щоб обрали вірний шлях. Любові 
для звершення добрих справ. І найголовніше: 
віри у нашу здатність змінити світ на 
краще, бо сила, любов і мудрість завжди 
об‘єднуються навколо добра. Ми все зможе-
мо! Нам треба лише повірити в себе та свої 
можливості!

Дорогі мої! 
Затишку, злагоди й достатку в вашій 

оселі. Миру в українському небі. 
Успіхів і удачі, простого людського 

щастя, добра і любові!
Дива трапляються! Треба в це вірити!

Все буде добре!
 З любов‘ю, Юлія  ТИМОШЕНКО.

Шановні жителі Щастинського району! 
Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!

Цими святковими днями перегортаємо ще одну сторінку нашої історії. Історії 
держави, народу, кожного з нас. У новий рік ми входимо із новими сподіваннями – 
на добрі зміни, на краще життя для себе та своєї родини, для своєї рідної землі. 
Чи справдяться наші сподівання – залежить, передусім, від кожного з нас – від 
нашої відповідальності, життєвої позиції, розуму, щоденної кропіткої праці. Рік, 
що завершується, був насичений подіями, напруженою працею, збагатив нас новим 
досвідом, подарував нам радість нових зустрічей і відкриттів.

Нехай наступний рік буде успішний для кожного з вас і для всієї країни, а щедра 
доля подарує міцне здоров’я, додасть наснаги й невичерпної енергії. Нехай яскраві 
зимові свята, ступивши на поріг вашої оселі, принесуть родинне тепло та злагоду, 
добробут і затишок, мир і процвітання, впевненість у майбутньому.

Бажаємо вам та вашим рідним міцного здоров’я, успіхів, родинного щастя, до-
статку і благополуччя, гарного настрою і любові! Нехай у вашому житті панують 
гармонія та вдача! З Новим 2022 роком!

З найкращими побажаннями, 
   Голова Щастинської районної                     Голова Щастинської
  державної адміністрації                                  районної ради
Тетяна НОВИКОВА.                                        Олена КОРОБКА.

Любі друзі!
На порозі новий 2022 рік. 

Новий рік – синонім ново-
го, доброго, бажаного. Його 

ми зустрічаємо з вірою у 
світле майбутнє, все заду-

мане в ці хвилини неодмінно 
здійсниться!

Ми відзначаємо його всією 
сім'єю, близькими людьми, чека-
ючи важливих змін. Зміни обов'язково прийдуть у наше життя.

Вміння допомагати, бути чуйними, дарувати добро, наповнює 
життя істинним, людським змістом.

Ми разом у наших спільних повсякденних справах. Згуртованість, 
дружба, безкорислива любов до рідної Луганщини примножують 
наші сили для гідних вчинків та високих досягнень.

Хочу сердечно подякувати всім за віру в себе та в нашу країну, за 
працю та її результати. Нехай довіра та порозуміння завжди супро-
воджують нас.

Нехай у новому році в житті кожної людини, кожної сім'ї 
відбудуться зміни на краще, щоб усі були здорові, щоб рідні завжди 
були разом і приносили один одному радість та добро.

Щиро бажаю всім вам успіхів, удачі та благополуччя. Миру та 
процвітання вашим родинам!

Будьте щасливі! Зі святом вас – з наступаючим новим, 2022 ро-
ком!

З повагою, народний депутат України
Олександр ЛУКАШЕВ.
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Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного каран-
тину на території України до 31 березня 2022 року.

Відповідні зміни до постанови №1236 ухвалили під час засідання 
Уряду 15 грудня.

Нагадаємо, з 6 грудня почали діяти нові карантинні норми. Вони 
стосуються перш за все невакцинованих громадян. Тепер на жовтому 
рівні епіднебезпеки для відвідування та роботи громадських закладів, 
ресторанів, спортцентрів, розважальних закладів, участі в масових за-
ходах тощо потрібно принаймні одне щеплення проти COVID-19, чин-
ний негативний тест чи сертифікат про одужання.

Окрім того, був зменшений термін дії документа про отримання од-
нієї дози вакцини проти COVID-19: «жовтого» COVID-сертифіката та 
довідки форми 063-О. Раніше вони були чинними 120 днів, а з 6 грудня 
їх термін дії становить 30 днів. У випадку, якщо людина не зробила 
другу дозу вакцини протягом 30 днів, її документ перестає бути чин-
ним.

За інформацією Урядового порталу.

Очільник Луганщини Сергій Гайдай особисто долучився до від-
критого тренування під час презентації одного з 73 спортивних 
майданчиків, вже побудованих в рамках програми Президента      
Володимира Зеленського «Здорова Україна».

До кінця року такі мультифункціональні майданчики з’являться у 
кожній громаді Луганщини, за підсумками 2022-го їх буде 215.

Цього разу презентували спортивні об’єкти, побудовані у Новоай-
дарській громаді. Крім спортмайданчику учасники заходу оцінили, як 
виглядають тепер локації «Активних парків», також оновлених за до-
рученням Президента України.

«Де-факто, програма «Активні парки» працює вже півроку. Це 
спортмайданчики, які привели до ладу та облаштували табличками з 
QR-кодами, по яких можна перейти на сторінку проєкту та виконувати 
вправи разом із зірками спорту чи шоу-бізнесу. До речі, першу вправу 
мені «показав» Потап!» - пожартував Сергій Гайдай.

Він також нагадав журналістам, що Луганщина – один з пілотних 
регіонів програми Президента «Здорова Україна»: «Цього року ми 
мали побудувати 52 спортивних майданчики, на які було передбачено 
25 млн гривень, але ми зекономили кошти і зробили 73, на 30 % біль-
ше! Націю треба мотивувати до спорту!» - наголосив голова облдерж- 
адміністрації.

loga.gov.ua

Регіональний поїзд «Слобожанський експрес», почав  курсувати з 
19 грудня та з’єднав Луганську, Харківську та Сумську області. 

«Для нас як для державної компанії важливо, щоб такі поїзди з’явля-
лись. Сучасний дизель-поїзд ДПКр-3 виготовив Крюківський вагонобу-
дівний завод. Цей поїзд має максимальну швидкість 140 км/год, у його 
складі 3 вагони — 170 місць. Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та 
екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільного населення. 
Його з «рук виробника» прийняв Президент України Володимир Зелен-
ський», - звернувся до учасників урочистої церемонії голова правління 
АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Наразі таких дизель-потягів, які відповідають кращим європейським 
аналогам, усього три в Україні, один з них курсуватиме Луганщиною.

У свою чергу, в.о. голови Луганської облдержадміністрації Олексій 
Смирнов зазначив: «Нещодавно наша область була не тільки енергетич-
ним островом, а й «глухим кутом» - дістатись до Києва чи Харкова з ком-
фортом та у зручний час було практично неможливо. Завдяки конструк-
тивній співпраці з Укрзалізницею ситуація значно поліпшилась: наразі 
курсують п’ять пасажирських поїздів. Запровадження нового регіональ-
ного поїзда Харків – Попасна – Харків – дуже важлива подія, адже значна 
кількість луганських студентів навчається у Харкові та й багато людей 
приїздять до історичної столиці просто на вихідні. Пишаюсь, що ди-
зель-поїзд, який буде обслуговувати цей маршрут, обладнано системою 
локомотивної безпеки, розробленою Сєвєродонецьким «Імпульсом».

В рамках робочої зустрічі керівництво області та Укрзалізниці обгово-
рило питання подальшого співробітництва та плани на майбутнє. Зокре-
ма, щодо практичної реалізації будівництва залізничної гілки, яка з’єднає 
колію Кіндрашівська-Нова - Лантратівка із залізницею України, електри-
фікації залізниці у Луганській області.

Від 19 грудня 2021 року дизель-поїзд вирушає з Харкова щодня, крім 
середи, о 17:33, Куп’янськ (19:39-19:46), Сватове (20:41-21:00), Рубіжне 
(21:50-21:51), Лисичанськ (22:04-22:05), Попасна - 22:53.

З Попасної – щодня, крім четверга, о 03:48, Лисичанськ (04:42-04:44), 
Рубіжне (04:55-04:56), Сватове (05:40-05:50), Куп’янськ (06:46-06:48), 
прибуття до Харкова о 08:47.

loga.gov.ua

Міністерство 
охорони здоров'я 
України своїм на-
казом розширило 
перелік організа-
цій, представники 
яких підлягають 
обов'язковій вак-
цинації проти 
COVID-19.

Згідно з нака-
зом, на період дії 

карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запо-
бігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації 
проти COVID-19 підлягають працівники:

- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних ор-
ганів;

- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозді-
лів;

- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної 
(професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, 
дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та на-
укових установ незалежно від типу та форми власності;

- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм влас-

ності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України.

17,6 тис. табл. Деламаніду 
надійдуть найближчим часом 
до лікарень Луганської області. 
Препарат закуплений за держав-
ний кошт, і пацієнти отриму-
ватимуть його безкоштовно. 
Розподіл ліків між місцевими за-
кладами охорони здоров’я здійс-
нює обласний Департамент охо-
рони здоров’я.

Найближчим часом цей лікар-
ський засіб буде доступний у лі-
карнях.

Перевірити інформацію про на-
явність тих чи інших ліків у най-
ближчій до вас лікарні можна:

на офіційних вебсайтах регіо-
нальних департаментів та управ-
лінь;

на інформаційних стендах у за-
кладах охорони здоров'я;

на онлайн-платформі «Є ліки» 
(https://eliky.in.ua/).

Довідково: Загалом у 2021 році 
за 32 напрямами державної про-
грами закуповуються 1120 позицій 
ліків, медичних виробів, вакцин.

За інформацією Міністерства 
охорони здоров'я.

Президент України Володи-
мир Зеленський підписав Указ         
№ 655/2021 «Про присвоєння по-
чесного звання «Мати-героїня».

Зазначеним Указом нагородже-
но сім жінок – жительок Луган-
ської області.

Серед відзначених по дві жи-
тельки Сєвєродонецького та Ста-
робільського районів, по одній 
– Сватівського і Щастинського ра-
йонів та Сєвєродонецька.

Протягом 2015-2021 років 99 
жінкам, які проживають у Луган-

ській області, присвоєне 
почесне звання України 
«Мати-героїня».

Жінкам, яким при-
своєно зазначене почес-
не звання, виплачується 
одноразова винагорода у 
десятикратному розмірі 
прожиткового мінімуму, 
встановленого для пра-
цездатних осіб.

Таким чином, у 2021 
році ця сума становить 
22 700 гривень.

Націю треба мотивувати до спорту

МОЗ доповнило перелік професій, для яких 
щеплення проти COVID-19 є обов’язковим

Лікарні Луганської 
області отримають 

препарат для 
лікування 

туберкульозу

 «Слобожанський експрес»

Ще сімом жінкам Луганщини присвоєне почесне 
звання України «Мати-героїня»

Уряд продовжив адаптивний карантин

Архівний відділ райдерж-
адміністрації забезпечує реаліза-
цію державної політики у сфері 
архівної справи і діловодства в 
межах своєї компетенції, зберігає 
документи  Національного архів-
ного фонду (далі - НАФ), здійснює 
управління архівною справою і ді-
ловодством на території району. 

У лютому 2021 року шляхом 
реорганізації (приєднання) до ар-
хівного відділу Щастинської рай-
держадміністрації було приєднано 
архівний відділ Станично-Луган-
ської райдержадміністрації. Від 
ліквідованого відділу на облік 
взято документи НАФ у кількості 
- 984 од.зб. 

Протягом 2021 року на зберіган-
ня до архівного відділу прийнято  
- 1821 од.зб. документів НАФ від 
юридичних осіб – джерел комплек-
тування архівного відділу.

Станом на 1 січня 2022 року на 
зберіганні у відділі знаходиться 
8108 од.зб. документів НАФ. Сту-
пінь заповнення стелажного облад-
нання складає 100%.

На виконання Програми здійс-
нення контролю за наявністю, 
станом, рухом документів НАФ 
на 2020-2024 рокі проводиться 
перевіряння наявності документів 
НАФ. У 2021 році за програмою 

перевірено 320 од.зб., поза програ-
мою - 1169 од.зб.  

Належним чином організовано 
роботу експертної комісії архів-
ного відділу. Протягом 2021 року 
проведено 12 засідань, на яких роз-
глянуто та схвалено:

40 описів справ постійного 
зберігання на 1982 справи;

44 описи справ з особового 
складу на 1307 справ;

66 описів справ тривалого збе-
рігання на 2773 справи;

43 акти на вилучення для зни-
щення документів, не внесених 
до НАФ на 34169 справ;

18 номенклатур справ;
14 положень про експертні ко-

місії;
12 положень про архівні під-

розділи;
13 інструкцій з діловодства.
Значна увага архівного відділу 

приділяється роботі з установами, 
підприємствами, організаціями – 
джерелами формування НАФ.

Протягом року надано 270 кон-
сультацій. Постійно надається 
методична та практична допомо-
га з питань ведення діловодства 
та оформлення справ, підготовки 
описів справ постійного зберігання 
та особового складу, актів про ви-
лучення для знищення документів, 
не внесених до НАФ.

Згідно  із Законами України 
“Про Національний архівний фонд 
та архівні установи”, “Про інфор-
мацію” та “Про звернення грома-
дян”, до архівної установи може 
звернутися будь-яка фізична або 
юридична особа, щодо реалізації 
своїх соціально-економічних, полі-
тичних та особистих прав і закон-
них інтересів. 

Згідно з Положенням  про від-
діл, архівний відділ видає устано-
вам, організаціям архівні довідки, 
копії та витяги з документів, що 
зберігаються у відділі, а громадя-
нам - довідки соціально-правового  
та майнового характеру.    

За 2021 рік до архівного відді-
лу надійшло 210 запитів соціаль-
но-правового характеру.  

На особистому прийомі у 2021 
році начальником прийнято 125 
громадян.  

Розгляд звернень громадян 
здійснювався кваліфіковано, опе-
ративно.

Постійно здійснюється кон-
троль за термінами виконання за-
питів. Всі заяви і звернення роз-
глядалися у встановлений чинним 
законодавством термін.

Підготовлено 7 он-лайн виста-
вок, які було розміщено на офіцій-
ній сторінці у мережі Facebook.

Про підсумки роботи архівного відділу Щастинської 
райдержадміністрації за 2021 рік
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Уже по доброй 
традиции в нашем 
селе прошло празд-
ничное мероприятие для де-
тей «Святий Миколай, до нас 
у гості завітай!». Мы готови-
лись к празднику: украсили 
зал гирляндами, снежинками, 
нарядили елочку. Большую 
роль в организации праздника 
сыграла наш депутат район-
ного совета В.Н. Воронкина.

И вот праздник наступил. 
Пришли дети, мамы, бабушки 
и просто жители села, где всех 
ждала нарядная пушистая 
елочка. Наша очаровательная 
ведущая Юлия Рябоконь очень постара-
лась, чтобы детям было весело. Ребята 
веселились, играли, отгадывали загадки. 
А наша маленькая звездочка Саша Ка-
лашникова спела песенку о Святом Ни-
колае. И вот он пришел, поздравил всех 
с новогодними праздниками. А потом 
вместе с детьми водил хороводы, играл 
в дидактические  и подвижные игры, 
ребята отгадывали музыку из мульт-                                                                               
фильмов, читали стихи.

Нельзя не отметить, с каким востор-
гом восприняли гостя наши малыши. Не 
обошлось, конечно, без Бабы Яги, кото-
рая хотела испортить праздник. Но ее 
планам не удалось сбыться, и пришлось 
бабуле вместе со всеми веселиться на 
празднике. Программа утренника была 
интересной и разнообразной.

Но и какой же праздник без подарков! 
В конце праздника каждый ребенок по-
лучил сладкий подарок из рук Святого 

Николая и специальный приз за активное 
участие в мероприятии. А  после детей 
ждал невероятно красивый сладкий торт, 
фрукты, сок.

Сколько позитива и ярких момен-
тов принес этот праздник! Дети были в 

восторге! А когда 
видишь улыбки 
детей, их светя-

щиеся радостью глаза, то и нам, 
взрослым,  становится тепло и ра-
достно на душе.

И в заключение хочу выразить 
благодарность фирме «Спева-
ковское» в лице С. В. Каращу-
ка, Т.В. Каращук за оказанную 
спонсорскую помощь и предо-
ставление помещения для прове-
дения утренника, поблагодарить 
депутата райсовета В.Н. Воронки-
ну за организацию мероприятия. 
Большое спасибо нашим родите-
лям  Ю. Рябоконь, Е.Толмачевой,                   

Н. Токаревой. Особая благодарность                
С. Антонову за прекрасно сыгранную 
роль Святого Николая. Спасибо вам за 
вашу заботу и доброту. Пусть таких яр-
ких моментов и добрых событий будет 
как  можно больше в жизни каждого из 
вас. Здоровья всем, мира и благополучия!

Е. ЗАРУЦКАЯ, 
библиотекарь 

Спеваковской библиотеки-филиала.

Ведучі свята Аліна Полтавська та 
Анастасія Шилова, а також Святий Мико-
лай (з його роллю чудово впорався Олег 
Махортов) розпочали чудову святкову 
програму. Спочатку розповіли чарівну 
історію про Святого Миколая, який був 
чудотворцем, доброчинцем, чарівником. 
У ніч на 19 грудня він розносить пода-
рунки дітям, вітає з зимою та благослов-
ляє на добрі вчинки. Миколай народився 
у 280 році. Виріс у добрі та любові, але 
його глибоко засмучувала навколишня 
бідність людей. Тож він як міг допомагав 
бідним родинам та дітям-сиротам. Щоб 
не принижувати людей милостинею, він 
по ночах розносив їжу, одяг, ласощі і клав 
на порозі убогих осель.

За легендою, Святий Миколай живе у 
Раю на небесах і раз на рік спускається на 
землю, щоб прийти до діток і принести 
їм дарунки за хороше навчання, чемну 
поведінку, повагу до батьків та старших 
людей. Святий Миколай все знає про ді-
ток, усе хороше і погане записане у нього 
у великій книзі, котру допомагають йому 
заповнювати ангели цілий рік. А якщо 
котрась дитина була нечемною чи не хо-
тіла вчитися, то замість Святого Миколая 
у чарівну грудневу ніч до нього прийде 
чортеня Антипко. Але то буває дуже рід-
ко, бо дітки у нас усі слухняні і добре 
вчаться на радість батькам. 

В чарівну святкову атмосферу учас-
ників святкового концерту відразу ж 

занурили учні класу 
хореографії з ніжним 
«Танком янголів».

Концертна програма 
була дуже насиченою 
та яскравою. Пісенні та 
танцювальні композиції 
нікого не могли зали-
шити байдужими. Ве-
села Карина Черкашина 
прекрасно виконала пі-
сеньку «Миколай, Ми-
колай». Наступною на 

сцену вийшла замріяна Єлизавета Кожан, 
що присвятила свій виступ «З Новим ро-
ком» одному з найчарівніших свят, на яке 
чекають і діти, і дорослі.

Далі естафету перейняла Вікторія 
Адоніна, яка чарівно заспівала пісню  
«Новий Рік». Її виконання пісні прямо 
перенесло нас на святково вбрані вулиці 
та додало новорічного настрою. 

Сучасний танок у виконанні учнів кла-
су хореографії вийшов дійсно святковим 
та феєричним.

Чудово виступила Мирослава Ваку-
ленко з піснею  «Щедра українська Ко-
ляда». 

Ще раз змусила повірити в диво юна 
співачка Ганна Кішкінова. У її виконан-
ні пролунала пісня «Добрий вечір тобі, 
пане, Господарю».

Дві композиції майстерно виконала 

Анастасія Шилова. В її виконанні пролу-
нали «Чудо Рождества» та «Вальс Анас-
тасії».

Микита Янцен підготувався до концер-
ту, виконавши чудову пісню «Я зустрічаю 
Новий Рік весело». Аплодисменти друзів 
на його адресу пролунали цілком заслу-
жено. 

Український танок від учнів старшого 
класу хореографії  був просто неймовір-
ним! Насичений різноманітними ціка-
вими елементами, яскравий, чудовий та 
просто «вау».  Новорічний настрій забез-
печено 100%!

Підтримали святкову новорічну те-
матику учасники старшого вокального 
ансамблю  з яскравою композицією «We 
wish you a Merry Christmas», що надих-
нула всіх на віру в новорічні казкові дива 

і додала святкового 
настрою.

І дива не змусили 
на себе довго чека-
ти! 

«Заматуйте, дру-
зі, подих: Миколай 
сьогодні ходить.  У 
віконце заглядає, по-
дарунки підкладає.

Звечора повірте 
в диво, ну а зранку 
вже сміливо

Під подушку за-
глядайте і дарунки 

забирайте». Тож, як же залишити талано-
витих юних виконавців без подарунків? 
Ні, це просто неможливо и не припусти-
мо! Всім артистам, що взяли участь в 
концерті,  Святий Миколай, що завітав на 
свято та насолодився дитячими виступа-
ми, вручив солодкі дарунки, привітавши 
із святами та побажавши й надалі розви-
вати свої таланти та сяяти як маленьким 
зірочкам.

Свято добігло кінця. Та воно принесло 
стільки позитивних емоцій та яскравих 
вражень, налаштувало на чудовий казко-
вий настрій та змусило вкотре повірити в 
диво! Тож, можемо сказати, що все тільки 
починається! Чудових всім новорічних 
свят!

М. ТИХОНОВА.
ФОТО А. ЧУЖИКОВОЇ.

Переважна більшість українців вважає, 
що країна перебуває у кризовому стані, а вря-
тувати ситуацію допоможе повернення про-
фесіоналів до управління країною. Зокрема, 
вони хочуть оновлення Уряду та заміни Дени-
са Шмигаля на Юлію Тимошенко.

Про це свідчать результати соціологічного 
дослідження, проведеного 9-17 грудня 2021 року 
Київським міжнародним інститутом соціології 
(КМІС).  

Відповідно до його результатів 66,3% опита-
них оцінюють ситуацію в Україні як «кризову з 
деградацією і хаосом», а для виведення країни з 
такого стану, на думку 50,9% респондентів, по-
трібно змінити прем’єр-міністра.

«Серед респондентів, які вважають стан кри-
зовим і таким, що потребує заміни прем’єра, 
20,7% вважають, що з колишніх голів Уряду най-
краще впорається із виведенням України із кри-
зи Юлія Тимошенко», – йдеться у звіті КМІСу. 
Це перше місце з-поміж усіх інших претенден-
тів. Відрив Юлії Тимошенко від другого місця 
складає 4,3%. 

Опитування також показало, що 65,3% укра-
їнців вважають, що справи в країні рухаються в 
неправильному напрямку. Тому цілком прогно-
зованим є запит на зміну курсу країни: респон-
денти підтримують дострокові президентські 
(44,3%) та парламентські (46,5%) вибори.

На запитання соціологів КМІСу «що потріб-
но зробити, щоб прискорити розвиток України», 
опитані найчастіше обирали варіанти «повер-
нення Україні її національних багатств» (48,5%) 
та «приведення до влади людей з досвідом дер-
жавного управління» (40,8%).

Про стійкий запит громадян на професіона-
лізм свідчать також результати змодельованого 
варіанту другого туру виборів президента: лише 
лідерка «Батьківщини» здатна протистояти чин-
ному президенту.

«У другому турі виборів Президента В. Зе-
ленський перемагає П. Порошенка, Ю. Бойка і                                                      
Д. Разумкова. У парі В. Зеленський-Ю. Тимо-
шенко співвідношення 51,6% до 48,4%, але різ-
ниця – у межах статистичної похибки», – зазна-
чається у пресрелізі КМІСу.

Опитування було проведено протягом 9-17 
грудня 2021 року методом особистого («face-
to-face»). Опитано 2025 респондентів, що меш-
кають у 109 населених пунктах усіх регіонів 
України (крім АР Крим). Статистична похибка 
вибірки не перевищує 3,3%. 

Українці хочуть нового   
прем’єра, найбільше - 

Юлію Тимошенко, – соціологія

Деякі політики стверджують,  що зараз 
в Україні кризовий час, який 

супроводжується деградацією  і хаосом,
 і тому потрібно призначити такого 

прем’єра, який би вивів країну  з такого ста-
ну. Інші політики  не погоджуються з цим. 

А з якою  з перелічених на картці точок зору  
з цього питання Ви згодні в більшій мірі?

В Україні кризовий час і деградацією 
та хаосом, і потрібно призначити 
такого прем’єра, який би 
вивів країну і такого стану

В Україні кризовий час з деградацією 
та хаосом,  і для виведення країни 
з такого стану не потрібно призначити 
нового прем’єра

Не вважаю, шо в Україні зараз 
кризовий час  з деградацією та хаосом, 
але вважаю,  що потрібно призначити 
нового прем’єра

Не вважаю, що в Україні зараз кризовий 
час  з деградацією та хаосом, 
і не вважаю, що потрібно призначити 
нового прем’єра
 
Важко сказати
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А хто з перелічених нижче колишніх 
прем'єрів, на Вашу думку, найкраще 

впорався б з виведенням 
України з кризового стану?
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Тимошенко Юлія  

Гройсман Володимир 

Азаров Микола  

Яценкж Арсеній 

Гончарук Олексій  

Жоден і них не зможе 
вивести з кризового стану 

Важко сказати 

День Святого Николая в Спеваковке

Зима щедра на праздники, говорят в народе. И это правда. Ведь столь-
ко сказочных и таинственных праздников нет ни в одном из других вре-
мен года. Одним из таких праздников, который как бы открывает дверь в 
страну зимнего волшебства – это День Святого Николая. И не зря этот 
день считается волшебным. Ведь в этот день принято дарить подарки 
детям, проводить утренники.

Свято починається з музики
Відповідально підготувались до зустрічі Святого Миколая юні музи-

канти з Дитячої школи мистецтв Новоайдару. Вони присвятили цьому 
святкову незабутню концертну програму, яка відбулась не дивлячись ні на 
що. Учні школи разом з педагогами підготували чудову концертну програ-
му, яку всі бажаючі мали змогу переглянути на сторінці ДШМ у Фейсбуці 
або на платформі Ютуб.
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ОПЯТЬ ВОЛНОВАТЬСЯ 
БОЛЕЛЬЩИКАМ

Казалось, совсем недавно в Но-
воайдаре проходил осенний кубок 
по волейболу когда, прощаясь, мы 
говорили: - До новых встреч на 
волейбольной площадке!

И вот в праздник Святого Ни-
колая в Дмитриевке стартовал но-
вогодний районный турнир по во-
лейболу. В первом туре, который 

проходил в селе Дмитриевка, при-
няло участие 4 команды. За звание 
чемпионов района первыми всту-
пили в борьбу волейболисты из 
сел Денежниково и Дмитриевки, 
а также две команды из Новоай-
дара: команда ветеранов волейбо-
ла и команда юношей из ДЮСШ.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ 
ТУРНИРА

В чем же отличие нынешних 
соревнований от предыдущих? 
Прежде всего, в том, что прово-
дятся они в непростое время все-
мирной эпидемии короновируса. 
Поэтому обязательным условием 
для каждого члена команды яв-
ляется наличие прививки против 
этой болезни.

Вторая отличительная черта 
соревнований заключается в том, 
что волейбольные туры будут 
проводиться в селах района, ко-
торые имеют спортивные залы. 
То есть, география волейбола рас-
ширяется, и он приходит в каждое 
село, где есть возможность играть 
в эту прекрасную игру. А раз так, 
значит, будет уделяться дальней-

шее внимание реконструкции и 
ремонту спортивных залов, по-
пуляризации спорта среди насе-
ления.

Незыблемым в соревнованиях 
остается одно – они организо-
ваны районным коммунальным 
предприятием «Спорт для всех» 
при поддержке руководства Ново-
айдарской ОТГ и её руководителя 
Игоря Шопина.

ИТОГИ 
ПЕРВОГО 

ТУРА
Первая игра меж-

ду хозяевами пло-
щадки командой 
села Дмитриевка 
и волейболистами 
села Денежниково 
началась с хороших 
атакующих дей-
ствий дмитриевцев. 
Небольшой зал тре-
бовал времени для 
того, чтобы приспо-
собиться к новым ус-
ловиям. Но вот этого 
времен Дмитриевская волейболь-
ная дружина соперникам не дала. 
Первый сет они закончили со 
счетом 13:25 в свою пользу. Но 
постепенно игра выровнялась. Во 
втором сете шла упорная и равная 
игра, в которой поочередно впе-
ред выходила то одна, то другая 
команда. Когда при счете 23:24 в 
пользу волейболистов села Дми-
триевка был объявлен первый 
сет-бол, казалось, и второй раз 
победа достанется хозяевам. Но 
вот здесь предельно собранно и 

хладнокровно сыграли денежни-
ковцы. Еще четыре раза объявля-
лся сет-бол, но в конечном итоге 
победу со счетом 28:26 одержали 
денежниковцы. В заключитель-
ной «короткой» партии они одер-
жали убедительную победу и за-
писали два очка в свой актив.

Хотелось бы отметить, что на 
турнире каждая вторая игра за-

вершалась в третьем сете, что 
говорит о большом потенциале 
каждой команды. Никто своих по-
зиций «без боя» не сдавал. 

Но вернемся к играм. Очень 
скоро стало ясно, что фаворитами 
тура являются команды ветеранов 
из Новоайдара и Денежниково. 
В очном поединке они должны 
были определить, кто же станет 
лидером, и этот спор выиграли 
денежниковцы, которые в двух 
сетах одержали победу. 

В то же время агрессивную и 
интересную игру показали юно-
ши ДЮСШ, которые, хотя и не 
одержали ни одной победы, но 
очки у лидеров отбирали практи-
чески в каждой партии. «Всухую» 
юношей смогли обыграть только 
ветераны Новоайдара. Именно 
потеря очков в трехсетовых пое-
динках создала для денежников-
цев такую ситуацию, когда судьба 

лидерства определялась в послед-
ней игре между Денежниково и 
ДЮСШ. На тот период ветераны 
Новоайдара имели в своем активе 
6 очков, а денежниковцы – 5. По-
этому, в случае победы ДЮСШ 
лидерство оставалось за коман-
дой ветеранов.

Это был действительно один 
из интереснейших поединков 
турнира. Лидеры, волейболисты 
из Денежниково, только в конце 

первого сета смогли вырвать по-
беду со счетом 25:23. 

А вот второй сет безогово-
рочно остался за юношами. Они 
были полновластными хозяева-
ми площадки и делали все, для 
победы. Счет 11:25 был совер-
шенно непредсказуемым и давал 
реальную надежду команде ве-
теранов на итоговое лидерство. 
Однако в «коротком» сете все 
стало на свои места. С трудом, 
но все-таки не теряя контроля 
над ходом игры, команда Денеж-
никово одержала победу и стала 
единоличным лидером. Вто-
рое место у команды ветеранов 
Новоайдара. Третью строку тур-
нирной таблицы занимают во-
лейболисты из села Дмитриевка. 
Всего одно очко уступают им 
юноши ДЮСШ, которые распо-
ложились на четвертой строке 
турнирной таблицы.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
А вот как будут развиваться 

события в дальнейшем – пока-
жет время. Ожидается попол-
нение количества команд, ожи-
дается обострение в борьбе за 
первенство. Второй сет юношей 
с командой Денежниково пока-
зал, какой серьезный потенциал 
имеют новоайдарские парни. 
Порадовала и команда села Дми-
триевка. Они вполне могут бо-
роться за самые высокие места 
районного чемпионата. И это ра-
дует. Значит, нас ждут интерес-
ные игры и напряженная борьба 
за обладание чемпионским титу-
лом.

В. МАРТЫНОВ. 

На святковому столі 2022 року 
обов’язково має бути м’ясо, причому, 
за можливості, кілька видів. Бажано го-
тувати його великими шматками.

Основна страва – шашлик, запечена 
бараняча нога, жульєн, печеня в горщи-
ках, курка або інший птах, приготовле-
ний у духовці цілком.

Гарнір – ціла відварена або запечена 
картопля, овочі-гриль.

Салати – ситні, з м’ясними інгредієн-
тами. Втім, аби меню не вийшло надто 
важким для травлення, радимо додати 
й кілька овочевих салатів, наприклад, 
грецький і з пекінської капусти.

Холодні закуски – бутерброди, м’яс-
ні та ковбасні нарізки, свіжі овочі.

Десерти – червоного 
та яскраво помаранчево-
го кольору. Підійде запе-
чений гарбуз, морквяний 
торт, ягідне суфле, желе, 
торти з вишневим, абри-
косовим або малиновим 
соусом.

Напої – негазовані. 
Вино, наливки, компоти, 
фруктові соки.

Для вегетаріанців – ба-
жано, щоб на столі були 
страви з соєвого м’яса.

Чого не повинно бути на новорічно-
му столі 2022

• Корейські страви
Річ у тім, що корейці їдять м’ясо ти-

гра, яке вважається там делікатесом.
• Риба і морепродукти
Оскільки тигр не вміє їх ловити.
• Страви з короткої лапши
Якщо макаронні вироби обов’язко-

во мають бути на вашому новорічно-
му столі, обирайте «довгі» сорти: вони 
символізують тривале та щасливе жит-
тя.

• Гострі приправи та соуси
• Міцний алкоголь та газовані на-

пої

НОВОГОДНИЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 

НОВОРІЧНЕ 
МЕНЮ 2022: 

ЩО МАЄ БУТИ 
НА СВЯТКОВОМУ СТОЛІ У РІК ТИГРА

Салат Снiговик

Інгредієнти
• Куряче філе – 500 г
• Гриби мариновані – 250 г
• Яйця – 5 шт
• Огірки мариновані – 4 шт
• Картопля – 2 шт
• Майонез – 250 г
Для прикрашення:
• Морква
• Оливки
• Помідор
Приготування
• Відварити філе, яйця, картоплю, моркву.
• Натерти картоплю та викласти на вели-

кому блюді у формі сніговика. Зверху полити 
майонезом.

• На картоплю викласти подрібнені гриби 
та знов полити майонезом.

• Викласти дрібне порізане курячоге філе, 
полити майонезом.

• Натерти мариновані огірки, викласти 
зверху, полити майонезом.

• Наступний шар – натерті жовтки яєць.
• Полити салат майонезом з усіх боків.
• Присипати салат натертими білками яєць 

та прикрасити як на фото.
• Поставити в холодильник на 2-3 години, 

щоб салат добре пропитався.

Закуска 
Мандаринки

Інгредієнти
• Плавлений сир – 100 г
• Яйця – 2 шт
• Морква – 2 шт
• Майонез – 4 ст.л.
• Часник – 2 зубчики
• Зелень для прикрашення
• Сіль
Приготування

1. Натерти сирок та яйця на дрібній 
терці, усе змішати та підсолити.

2. Подавити часник, додати до сиру 
та яєць.

3. Додати майонез і перемішати. 
Маса не повинна бути рідкою і має до-
бре ліпитись.

4. Відварити моркву та натерти на 
дрібній терці.

5. Скатати кульки з яєчно-сирної 
маси та обкатати їх у моркві. Прикраси-
ти гілочками зелені.

6. Поставити в холодильник на півго-
дини, щоб закуска пропиталася та поча-
ла краще тримати форму.

Символ 2022 року – Чорний Водяний Тигр. Це хижа й дуже горда тварина, 
яка вимагає до себе особливої поваги.

Тому новорічний стіл має бути накритим із розмахом.
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Гороскоп на 2022

 за роком народження 
Щур 

(1948, 
1960, 
1972, 
1984, 
1996, 
2008)
Рік Тигра для Щура буде сим-

волом подорожей. У 2022 році на 
вас чекають переїзди та численні 
відрядження. Наступного року 
харизма приховає від очей ото-
чуючих усі ваші недоліки. Про-
блематично буде працювати за 
наймом, виникнуть складнощі 
у виконанні рутинної роботи. 
Можливе постійне бажання по-
бути на самоті, зібратися з дум-
ками. Цікавим подарунком 2022 
року стане здатність закохувати у 
свої витвори всіх навколо.

Гороскоп на 2022 
за роком народження 

Тигр 
(1950, 
1962, 
1974, 
1986, 
1998, 
2010)

2022 рік для Тигрів буде 
пов'язаний з комунікацією, 
бажанням оточувати себе 
людьми, які підтримують. 
Проте, рік для Тигрів буде наси-
чений конкуренцією, впертістю, 
жорстокістю та небажанням при-
слухатися до думки інших. У 
Тигрів різко зросте інтерес до на-
вчання, вивчення наук, виявиться 
сильне бажання зрозуміти себе, 
знайти свій шлях. 2022 обіцяє 
всім Тиграм хороший, стабільний 
дохід, підвищення статусу.

Гороскоп на 2022 за 
роком народження 

Дракон
 (1940, 
1952, 
1964, 
1976, 
1988, 
2000, 
2012)
2022 подарує багато енергії, 

мужності, терпіння, а ще 
наділить здатністю приймати 
нестандартні рішення. Дракони 
з легкістю досягнуть кар'єрного 
зростання, але можуть усклад-
нитися стосунки з близькими 
людьми.Тигр принесе вашому 
знаку енергію грошей, і, можли-
во, запрацює проект, який раніше 
не приносив прибутку, або при-
йдуть інші несподівані гроші. Го-
ловне, зуміти їх утримати, запу-
стити у новий проєкт. 2022 також 
обіцяє Драконам багато руху: 
можливі подорожі, відрядження 
та зміна місця проживання. Вся 
ця динаміка буде пов'язана із 
приємними емоціями. Загалом 
для всіх людей, що народилися 
в рік Дракона, 2022 обіцяє бути 
щасливим. Самотні Дракони мо-
жуть створити міцну сім'ю.

Гороскоп на 2022 за 
роком народження Кінь 

(1942, 
1954, 
1966, 
1978, 
1990, 
2002, 
2014)

У 2022 році вам буде ак-
туально все те, що пов'язано 
із спілкуванням, передачею 
знань. Здатність Коней заводити 
потрібні знайомства допоможе 
знайти нове місце роботи або 
кар'єрне зростання на колишній. 
У 2022 році для вас сприятлива 
діяльність, пов'язана з культу-
рою та традиціями, навчанням 
когось. Можливо, виникне ба-
жання більше роздумувати про 
плани, аніж їх здійснювати. Не 
лінуйтеся, намагайтеся якнайш-
видше приступити до реалізації 
своїх ідей. Рік посилить харизму, 
лідерство, повагу на роботі серед 
однолітків і в соціумі. З'явиться 
можливість спокійно планувати 
та вирішувати важливі справи, 
на які раніше не вистачало часу 
чи можливостей. Коні прагнути-
муть жити тут і зараз, а будь-які 
різкі зміни у житті будуть неком-
фортними. Рік Тигра зміцнить 
стосунки із партнером, а самотні 
Коні зможуть зустріти свою дру-
гу половинку.

Гороскоп на 2022 за 
роком народження 

Мавпа 
(1944, 
1956, 
1968, 
1980, 
1992, 
2004, 
2016)
Для Мавп цей рік буде непро-

стим, а пом'якшити протистоян-
ня знаків Тигра та Мавпи у 2022 
році допоможе благодійність. 
Для Мавпи буде актуальною 
творчість та активний прояв себе. 
Рік Тигра посилить в Мавпі потяг 
до насолод. Будьте обережними, 
є ризик розвитку залежності, зо-
крема алкогольної. Мавпі 2022 
рік обіцяє фінансові надходжен-
ня за певну та швидко викона-
ну роботу. Суми можуть бути 
нестабільні – і великі, і дрібні. 
Діяльність, яка принесе ці гроші, 
пов'язана із творчістю, насоло-
дою, активним проявом себе.

Гороскоп на 2022 за 
роком народження

 Собака 
(1946, 
1958, 
1970, 
1982, 
1994, 
2006)

2022 буде пов'язаний з освітою, 
отриманням нових знань, які 
допоможуть розвиватися далі. 
Крім того, посилиться значення 
сім'ї та роду. На вас чекає щас-
ливий рік, наповнений позитив-
ними моментами та удачею. Він 
також обіцяє бути фінансово 
стабільним, але заробітки будуть 
часто пов'язані з авантюрою та 
ризиками, з'явиться здатність 

знаходити додаткові джерела 
доходу та захочеться заробляти 
дедалі більше. Незважаючи на 
добре налагоджений фінансовий 
потік, 2022 несе з собою ри-
зик необґрунтованих витрат. 
Будь-який опір з боку може ви-
кликати агресію. Контролюйте 
свою жорсткість, щоб уникнути 
конфліктів та розбіжностей у 
своєму оточенні.

Гороскоп на 2022 за
 роком народження 

Бик 
(1949, 
1961, 
1973, 
1985, 
1997, 
2009)

Наступного року на людей, 
народжених під знаком Бика, 
чекають сприятливі події. 2022 
наділить Биків працьовитістю, 
терплячістю, реалістичним 
поглядом на світ. Ви станете 
прагматичнішими, поряднішими, 
тактовнішими, вам захочеться 
тримати все під контролем. Бики 
віддають перевагу стабільності і 
впевненості у завтрашньому дні 
примарним перспективам мож-
ливого заробітку. У 2022 році 
Бикам буде складно перебува-
ти у суспільстві, взаємодіяти з 
людьми. Загостриться потяг до 
самотності, ви почнете швидко 
втомлюватися від людей, по-
гано переносити натовп, великі 
компанії та надлишок інформації. 
Бикам наступного року буде 
складно починати нові стосун-
ки і досягати взаєморозуміння 
з протилежною статтю, тому 
вони прагнутимуть зберігати вже 
наявні стосунки.

Гороскоп на 2022 за 
роком народження 

Кролик 
(1951, 
1963, 
1975, 
1987, 
1999, 
2011) 
У 2022 році стануть актуаль-

ними питання здобуття знань та 
освіти. Нова інформація легко 
засвоюватиметься, особливо та, 
яка потребує глибокого аналізу. 

Багато хто захоче отримати 
вищу освіту, пов'язану з меди-
циною, педагогікою, викладан-
ням. Наступний рік дуже спри-
ятливий для сімейних стосунків. 
Сильніше за звичайне проявиться 

підтримка сім'ї, 2022 рік буде про-
сякнутий любов'ю та турботою 
про близьких. Можливі труднощі 
у сфері фінансів та оформленні 
документів. Намагайтеся зберег-
ти ту посаду, яка у вас вже є. За 
допомогою дипломатії вам лег-
ко буде спілкуватися з людьми, 
підлаштовуючись під їх харак-
тер, очікування та настрій.

Гороскоп на 2022 за 
роком народження 

Змія 
(1941, 
1953, 
1965, 
1977, 
1989, 
2001, 
2013) 
У 2022 році у Змій можливі 

проблеми зі здоров'ям, за-
непад сил і нелюбов до себе, 
невпевненість, депресивні стани, 
навіть неврози та панічні ата-
ки. Все подолати допоможуть 
витримка, розуміння бажано-
го, сильна вроджена інтуїція, 
хороші інстинкти і здатність до 
швидкого навчання. У рік Тигра 
люди будуть йти за вами, при-
слухаючись до ваших порад. 
Можливі кар'єрні зміни: поява 
впливового конкурента чи коле-
ги, котрий захоче зайняти ваше 
місце. Уникнути неприємностей 
допоможуть знання, підвищення 
кваліфікації. У 2022 році для Змії 
сприятливо все, що пов'язане з 
освітою, некласичними знання-
ми, важливо постійно розвива-
тись, читати книги, підвищувати 
свій професійний рівень. Це до-
поможе прожити рік гармонійно 
та спокійно. У 2022 році Змії 
ризикують зробити неправильні 
грошові вкладення, взяти 
непотрібні кредити, тому можуть 
зазнати фінансових втрат. Все, 
що пов'язано з фінансами, на рік 
Тигра потребує підвищеної ува-
ги.

Гороскоп на 2022 за 
роком народження 

Коза
 (1943, 
1955, 
1967, 
1979, 
1991, 
2003, 
2015) 

2022 рік для Кози принесе 
стабільний грошовий потік, вла-
ду та підвищену працездатність. 
Ви надаватимете серйозного зна-
чення своєму матеріальному до-
статку. Козі подобається все кон-
тролювати у справах та зберігати 
стабільність. У 2022 році можли-
ве кар'єрне зростання, зустрічі з 
впливовими людьми, повага та 
визнання з боку інших. Козі буде 
складно знайти компроміс, домо-
витися чи піти назустріч своєму 
опонентові, бо вони вважають 
свою думку єдиною вірною. 
Упертість може багато чого 
ускладнити наступного року. 
На Козу 2022 року впливатиме 
несприятлива енергія, створю-
ючи заплутані ситуації, напри-
клад, при оформленні важливих 
документів.

Гороскоп на 2022 за 
роком народження 

Півень 
(1945, 
1957, 
1969, 
1981, 
1993, 
2005)
2022 буде пов'язаний з ак-

тивним самовираженням. Праг-
нення свободи, яке принесе 
наступний рік, буде пов'язане 
з бажанням відкрито себе про-
являти. Можуть виникати 
конфлікти та розбіжності, про-
блеми у спілкуванні. Все це ви-
кликатиме конфлікти на роботі, 
в сім'ї, з друзями. Тигр забез-
печить у 2022 році фінансову 
стабільність. Це може бути 
стабільна робота на державній 
службі. Будьте уважні у витра-
тах, вкладеннях, кредитах. Є не-
гативна енергія, яка підвищить 
ризик фінансових втрат. Ство-
рити надійну та міцну сім'ю у 
2022 році Півню буде пробле-
матично, однак, романтичних 
зустрічей та побачень буде до-
статньо.

Гороскоп на 2022 за 
роком народження 

Свиня 
(1947, 
1959, 
1971, 
1983, 
1995, 
2007) 

2022 рік загалом буде спри-
ятливим і комфортним. Вас 
зацікавлять напрямки, де можна 
щось робити своїми руками чи 
з рослинами. 2022 – ідеальний 
час, щоб вибрати хобі до душі. 
Крім того, люди, народжені під 
знаком Свині, наступного року 
забезпечать себе комфортом, 
подбають про красу та задово-
лення як емоційне, так і фізичне. 
Важливо звернути увагу, що 
твереза оцінка реальності може 
підмінятися мріями. Фантазуй-
те, але не заглиблюйтесь у думки 
настільки, щоб це заважало руха-
тися вперед.

https://1plus1.ua/

Східний гороскоп на 2022 рік: 
що чекає на кожен знак китайського календаря

тролювати у справах та зберігати 
стабільність. У 2022 році можли-
ве кар'єрне зростання, зустрічі з 
впливовими людьми, повага та 
визнання з боку інших. Козі буде 
складно знайти компроміс, домо-
витися чи піти назустріч своєму 
опонентові, бо вони вважають 
свою думку єдиною вірною. Східний гороскоп на 2022 рік: 

Символом Нового 2022 року стане чорний водяний тигр. За китайським календарем рік 
тигра набуває чинності 1 лютого 2022 року та триватиме до 21 січня 2023 року. Ця дата 
постійно змінюється, адже пов'язана з місячним циклом. Чого чекати від Нового року Тигра 
знакам східного гороскопу?
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Бл а г о д а р н о с т и

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

РЕмОНТ С гАРАНТиЕЙ:
холодильников

и морозильников,
стиральных машин-автомат, 

микроволновых печей.
КУПЛЮ быттехнику

на запчасти
050-034-00-06.

П О м Н и м . . .
5 лет светлой памяти 

наши родителям
Щирову 

ивану Федоровичу 
(6.01.1923 г. – 25.12.2016 г.)

Щировой 
Татьяне Павловне

(20.03.1924 г. – 29.12.2016 г.)
Ваши души – нежнее снежинок
От нас ушли в последний путь,

Течёт рекой поток слезинок
И не кончается ничуть.

В душе навек печаль застыла…
Прощайте, сердечно дорогие,
Пусть будет мягкою земля...
Простите нас за все плохое…

Как жаль…Вернуть уж вас никак нельзя…
В сердце жмет пустота...

Но в душе лишь тоска от потери,
Простите вы нас, родные,

Любимые, дорогие.
Помним, любим, скорбим.

ваши дочери, внуки, правнуки и все родные.

КрС. 099-005-75-77.

ДоМ. Недорого. 0-95-39-68-342.

куплю

продам

услуги
СПуТНиКовЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт. Об-

служивание. 099-336-87-79.

Полное избавление от геморроя за короткий срок, заболевания 
бронхов, гнойные опухоли, вздутия, 0-50-539-59-33.

разное

Глубоко скорбим в связи со смертью дорогого, прекрасного, трудолюбивого, ответственного чело-
века, ветерана педагогического труда

БЛиЗНЮК Жаннеты Николаевны.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной. Разделяем боль  утраты вместе 

с вами. Светлая память о Жаннете Николаевне навсегда сохранится в наших сердцах.

Администрация и профсоюз медработников КНП «Новоайдарская многопрофильная больница» 
выражают соболезнования Колпаковой Юлии Борисовне в связи со смертью ее матери

 БЛиЗНЮК Жаннеты Николаевны.

Администрация и профсоюз медработников КНП «Новоайдарская многопрофильная больница» 
выражают соболезнования родным и близким в связи со смертью ветерана труда 

ЛуКЬЯНовой Людмилы Пимоновны.

Адміністрація, педагогічний колектив Новоайдарської обласної санаторної школи висловлюють щирі 
співчуття вчителю Кранцевіч Ліліані Олексіївні в зв’язку з непоправною втратою – передчасною 
смертю матері.

До відома власників сертифікатів на право на земельну частку 
(пай) земель колишнього КСП «Червоне село» повідомляємо: 

20 січня 2022 року о 10.00 в приміщенні глядацької зали Будинку 
культури, за адресою: с. Новоохтирка, вул. Центральна, 27 в\1, відбу-
дуться загальні збори пайщиків КСП «Червоне село» щодо розподілу 
земельних ділянок.

Тел. для довідок:  0-50-471-10-82. 0-50-52-21-845.

Триває збір коштів на придбання  соціального житла. 
Ініціатива Новоайдарської  громадської організації  

«милосердя» (голова Ю. Є. Недобєга).
Давайте разом допоможемо бездомним мати свій куточок, 

свій ДІМ. Не будемо байдужими! Не залишайтесь осторонь! 
разом ми зможемо допомогти.

Добро обов’язково повернеться до вас сторицею!
реквізити для надання допомоги для придбання соціаль-

ного житла  - номер картки 5168 7574 1662 6457, Кожемякіна 
Тетяна олександрівна, казначей організації «Милосердя».

Выражаем огромную благодарность соседям, друзьям, родственникам, оказавшим мате-
риальную помощь и моральную поддержку в организации похорон дорогого нам человека 
Зинченко Владимира Семеновича.  Низкий  вам поклон.

Жена, дети.

С благодарностью и Новым годом!
За хорошую слаженную работу, постоянную помощь по разным вопросам в оформлении до-

кументов жителям с. Безгиново благодарим коллектив районной газеты «Вісник Новоайдар-
щини» в лице директора Александра Евгеньевича Часныкова, коллектив Новоайдарского га-
зового участка и начальника Коцарь Алекесандра Филипповича, коллектив Ощадбанка в лице 
завотделением Дроботовой Виктории Викторовны. Также выражаем благодарность Новоай-
дарскому поселковому совету в лице председателя Шопина Игоря Викторовича! 

Поздравляем с наступающим Новым годом и желаем здоровья, счастья, дальнейших успехов!
С уважением – жители с. Безгиново Новоайдарского района: Чистова А.М., 

Кодышева Н.М., Скоробагатько Н.А., Гузевы, Саранча Н.и., Чернышева З.в. и другие. 

Дякуємо за новорічну казку!
Новорічні свята — це саме той час, коли найбільше віриться в дива. Хочемо вірити в них і 

ми, дорослі, а що вже говорити про дітей.
Для айдар-миколаївських хлопчиків та дівчаток новорічна казка вже розпочалась! До них в 

гості завітали найсправжнісінькі казкові герої — Дід Мороз та Снігуронька. Вони запросили 
малечу в зимову казку, поспівали пісень, почитали вірші та подарували чудові солодкі подарун-
ки. Захвату дітей не було меж! А чого вартують ці сповнені радості та віри в дива очі! Це 
просто незабутньо!

Щиро дякуємо за цю новорічну казку керівнику СФГ “Айдар-Овощ” Олексію Леонідовичу 
Павлову. Щороку ви організовуєте нашим діткам чудове свято, подарунки, а головне  - допо-
магаєте підтримувати цю дитячу віру в казку. Вітаємо Вас, Ваш колектив, а також казкових 
чарівників Діда Мороза та Снігуроньку з прийдешнім Новим роком! Бажаємо   здійснення мрій, 
чудового настрою, міцного здоров’я, щастя, благополуччя та яскравих новорічних свят!

 З повагою — батьки захопленої малечі.

Шановні мешканці 
Щастинського району!!!

З наближенням новорічних свят збільшуються випадки неза-
конних порубок хвойних лісових культур, а також їх реалізація без 
відповідних документів у невстановлених місцях.

На території району співробітниками поліції Щастинського 
рвП ГуНП в Луганській області спільно з Новоайдарським ЛМГ 
проводяться оперативно-профілактичні рейди з метою запобіган-
ня та недопущення вирубки лісових культур, а також їх незаконної 
реалізації.

Щастинський  РВП ГУНП попереджує, що законодавством Укра-
їни передбачено адміністративну відповідальність за незаконну  по-
рубку, пошкодження та знищення лісових культур та молодняку                                     
(ст. 65 КУпАП), порушення правил благоустрою територій міст та ін-
ших населених пунктів (ст.152 КУпАП), за торгівлю з рук у невстанов-
лених місцях (ст.160 КУпАП), санкції цих статей передбачають накла-
дення штрафів від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. Передбачено кримінальну відповідальність за зни-
щення чи пошкодження лісових масивів (ст.245 КК), незаконну поруб-
ку  лісу (ст.246 КК), санкції статей передбачають накладення штрафу 
та обмеження волі строком до п'яти років.

Громадян, винних у порушенні вищезазначених діянь, притягу-
ватимуть до встановленої законодавством україни відповідально-
сті.

З величезним проханням просимо всіляко сприяти збереженню 
лісових хвойних культур району.

Щастинський рвП ГуНП  в Луганській області.
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31 декабря 2021 года, убываю-
щая Луна в знаке Стрелец

Благоприятная пора для любой 
деятельности. Можно смело запу-
скать новые проекты, выполнять 
текущие сложные дела, обсуждать 
с начальством мелкие вопросы, 
менять род деятельности.

1 января 2022 года, убываю-
щая Луна в Стрельце

О том, что мысли бывают ма-
териальными, мы знаем не по-
наслышке, но именно сегодня, в 
первый день нового года, боль-
шинство наших желаний начнут 
сбываться. Поэтому мечтаем очень 
аккуратно и стараемся не думать о 
плохих вещах, к тому же звезды 
рекомендуют не жадничать и не 
требовать от Вселенной золотых 
дворцов и послушных слуг – в 
сказке о разбитом корыте гораздо 
больше намеков, чем лжи.

2 января 2022 года, новолуние 
в Козероге

Несмотря на то, что сегод-
няшний день полон опасностей 
и испытаний, мы можем прожить 
его мирно и спокойно. Главное, 
не ввязываться в авантюры, и не 
искать приключений. Общения в 
двадцать девятые сутки тоже жела-

тельно избегать – любая конфлик-
тная ситуация может превратиться 
в вечную вражду, и восстановить 
прежние отношения будет сложно. 

Новолуние в Козероге луч-
ше провести в одиночестве или 
в рабочих делах. Требуется скон-
центрированность на производ-
ственных задачах: выполните все 
накопившиеся дела на работе или 
займитесь домашними делами. 

3 января 2022 года, растущая 
Луна в Козероге

Вторые лунные сутки полны 
искушений, и сегодня главным 
грехом считается жадность. Если 
кто-то просит о помощи, или ждет, 
что вы немедленно поделитесь 
зарплатой, или выигрышем, не же-
лательно прятаться и делать вид, 
что вы не понимаете, о чем идет 
речь. Благотворительность сегодня 
не помешает, однако и здесь важно 
чувствовать, кто действительно ну-
ждается в поддержке, а кто просто 
использует вашу доброту и пыта-
ется сесть на шею. К тому же, во 
второй лунный день работает пого-
ворка про скупого, который платит 
дважды – старайтесь не экономить 
на себе любимом и покупайте толь-
ко хорошие и качественные вещи.

4 января 2022 года, растущая 
Луна в Водолее

День полон озарений, к тому 
же, в третьи лунные сутки у мно-
гих будет зашкаливать интуиция. 
Некоторые люди откроют не толь-
ко экстрасенсорные способности – 
кто-то научится рисовать, кого-то 
потянет в бизнес. Не противьтесь 
желаниям, и луна непременно 
приведет нас к отличному резуль-
тату.

5 января 2022 года, растущая 
Луна в Водолее

В четвертый лунный день важ-
но следить за высказываниями и 
не употреблять ругательных слов 
– любой конфликт прекрасно ле-
чится вежливостью, а ссору мож-
но погасить при помощи объятий, 
или ласковых признаний.

6 января 2022 года, растущая 
Луна в Рыбах

В пятые лунные сутки необ-
ходимо снять розовые очки и 
расстаться с иллюзиями – это не-
просто, но эффективно. Луна бу-
дет без конца подбрасывать нам 
испытания, но в каждом искуше-
нии будет содержаться подсказка 
– важно лишь ее разгадать, и день 
сразу наполнится яркими и добры-
ми моментами.

Шановні читачі та передплатники «Вісника Новоайдар-
щини»!  Ми продовжуємо на сторінках газети нову рубрику, 
яка має назву «Творчість наших земляків». Але насичювати 
її ми хочемо разом з вами, адже ми знаємо, які ви всі напро-
чуд талановиті.

Тож якщо ви хочете поділитися своїм талантом та 
творчістю із прихильниками нашої газети, надсилайте свої 
роботи (фото, малюнки, вірші, прозові твори) на нашу елек-
тронну адресу vestnikaydar.gmail.com, або на поштову адре-
су: 93500 Новоайдар, кв. Миру 2/3, або на Вайбер: 0673033480, 
зазначивши свої прізвище, ім’я, населений пункт та назву 
роботи. І вони обов’язково знайдуть гідне місце на сторінках 
«ВН». З нетерпінням чекаємо!

Сьогодні до вашої уваги творча робота  викладача НДШМ 
Світлани Кулак  та вірші Олександри ОРЛОВОЇ.

1 січня відзначає 
ювілей дорога мама, 

бабуся, теща 
Клавдія 

Володимирівна 
ЛОБАЧ!

Дорога наша мама, 
бабуся, ми вітаємо 
тебе з ювілеєм!

Бажаємо тобі, 
рідна, завжди, завж-
ди залишатися 
найблизкішою, доро-
гою і важливою люди-
ною для нас. Нехай від тебе якомога далі будуть всі тривоги 
й негаразди, хай поруч будуть щастя і затишок, нехай в душі 
завжди палає вогонь натхнення, нехай на серці буде радісно 
і весело.  

Люблячі тебе доньки, онуки, зять. 

Уважаемого Бориса Михайловича ИЛЬЧЕНКО тепло 
и сердечно поздравляем с Днем рождения!

С Днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!

С уважением, коллектив редакции 
«Вісник Новоайдарщини».

Уважаемого Владимира Сергеевича МАРТЫНОВА от 
всей души поздравляем с Днем рождения!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты Ваши сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б Ваши ни мчались,
Вы оставайтесь молодым всегда-всегда!

С уважением, коллектив редакции 
«Вісник Новоайдарщини».

3 января отмечает 50-летие 
БАЕВА Наталья Васильевна!

Поздравляем с юбилеем Вас,
С Днем рождения и с круглой датой!
Как прекрасна цифра 50!
Пусть несет она в себе лишь радость.
Профсоюз медработников и коллектив 

КНП «Новоайдарская
 многопрофильная больница».

Свята в счні 2022:
1 січня   Новий рік
6 січня   Святвечір
7 січня   Різдво Христове
14 січня   Старий Новий рік
19 січня   Хрещення Господнє (Богоявління)
20 січня   День Автономної Республіки Крим
22 січня   День Соборності тa Свободи України
25 січня   День студента (Тетянин день)
26 січня   Всесвітній день митниці
26 січня   День працівника контрольно-ревізійної служби України
27 січня   Міжнародний день пам'яті жертв Холокоста
29 січня   День пам'яті героїв Крут
29 січня   День працівника пожежної охорони
31 січня   Міжнародний день ювеліра

Новий рік привітає нас відра-
зу трьома магнітними бурями. 
Січень може виявитися склад-
ним для метеозалежних людей. 
Пропонуємо дізнатися графік 
активності Сонця, щоб завчас-
но потурбуватися про своє фі-
зичне та психологічне здоров'я.

5-7 січня

Це перша магнітна буря 2022 
року. Вплив активності Сонця буде 
помірним, однак варто з обережні-
стю поставитися до цих дат. Лю-
дям, які страждають на хронічні 
захворювання, може знадобитися 
допомога. 

18 січня
Друга магнітна буря буде слаб-

кою. Експерти рекомендують від-
мовитися від травмонебезпечних 
занять. Справи, пов'язані із спор-
том, варто перенести.

20-21 січня
Остання магнітна буря може 

призвести до різних стресових си-
туацій, тому краще уникати вели-
кого навантаження у всіх сферах 
діяльності. 

Як подбати про здоров'я 
у період магнітних бур 

Повністю уникнути впливу ак-
тивності Сонця не вдасться, але 

існують способи, які допоможуть 
краще себе почувати під час маг-
нітних бур у січні. 

1. На першому місці - хороший 
режим сну. Це дозволить віднови-
тися організму після навантажень. 

2. Потрібно з користю прово-
дити час, тому прогулянки на сві-
жому повітрі в повільному темпі 
помітно зменшать головний біль.

3. У цей час варто відмовитися 
від надмірного споживання алко-
голю та шкідливої їжі.

4. Психологічне здоров'я також 
може постраждати, тому намагай-
теся відгородитися від стресу та 
некомфортних ситуацій.

https://meta.ua/

Вам, ликвидаторы, спасибо
Хочу огромное сказать.

За то, что мы под небом синим
Можем дышать, любить, 

мечтать.

За то, что ядерная туча
Не скрыла солнышко от нас.

Вам, ликвидаторы-герои,
Скажу спасибо много раз!

Александра ОРЛОВА.

Ëèêâèäàòîðàì-ãåðîÿì

Магнітні бурі у січні 2022: небезпечні для здоров’я дати


