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Шановні жителі Новоайдарщини!
Прийміть щирі вітання  з нагоди Дня Соборності  України!

Це свято нагадує нам, особливо підростаючому поколінню, що Україна не розділена, що немає окремої 
Східної і Західної України, а що у нас єдина держава і ми – єдиний народ! Отже прийміть найкращі побажан-
ня з нагоди Дня Соборності незалежної України!

Сьогодні перед нашою державою постали нові виклики. Тут, на Сході України, відстоюють її єдність і 
неподільність українські патріоти, часто ціною власного життя. Серед цих героїв багато наших земляків.

Зичу вам, шановні земляки, міцного здоров’я, щастя, добра, миру, злагоди і глибокої віри у гідне майбутнє 
рідного краю та України!

Вітаю вас зі святом та бажаю і надалі триматися разом!
В єдності – наша сила! 

З повагою, Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Шановні мешканці Новоайдарської ОТГ,  дорогі наші ветерані, працівники тилу, «діти війни»!
Прийміть найщиріші вітання з Днем визволення Новоайдару від фашистських загарбників!

79 років тому на нашу землю прийшов довгоочікуваний мир, за який наші діди та прадіди заплатили най-
вищу ціну – життя.

Сьогодні ми віддаємо данину поваги тим, хто героїчно боронив рідну землю зі зброєю в руках та 
самовіддано працював у тилу, вшановуємо пам’ять тих, хто загинув, визволяючи наше селище від нацистсь-
ких окупантів.

Ми в неоплатному боргу перед тими, хто стояв до останнього на передовій і за лінією фронту, для кого 
шлях на війні завершився під скромними обелісками і кому судилося повернутися з неї живим.

Дякую кожному з вас, шановні новоайдарці, ветерани, за всі добрі справи, наміри та починання, спрямовані 
на розвиток та благоустрій селища, покращення добробуту його жителів.

Нехай у кожній домівці панують мир і спокій, збуваються всі заповітні мрії та сподівання. Хай наша грома-
да завжди розвивається, а серед її жителів панують спільна злагода, взаємна повага та щира довіра.

 З повагою, Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Свята 
тривають!
17 січня у Будинку 

культури Новоайдарської 
селищної ради відбувся 
святковий захід для дітей з 
інвалідністю та дітей  із ма-
лозабезпечених сімей. До 
Новоайдарської селищної 
громади завітала шанована 
гостя – Тетяна Вікторівна 
Баранцова, Урядовий упов-
новажений з прав осіб з 
інвалідністю, і привезла по-
дарунки!

Разом з пані Тетяною у 
святковій, щирій атмосфері 
вітали малечу та школярів з Новим роком та Різдвом Христовим голова Щастинської райдержадміністрації Тетяна Нови-
кова, голова Щастинської районної ради Олена Коробка та Новоайдарський селищний голова Ігор Шопін. 

За матеріалами Щастинської РДА.

Подарунки  дочекалися господарів!
Як ми й обіцяли, 18 січня 2022 

року відбулось урочисте вру-
чення подарунків переможцям 
святкової лотереї від «Вісника Но-
воайдарщини».  До нас завітали 
наші вірні читачі, передплатни-
ки, щоб отримати свої пам’ятні 
сувеніри. 

Дякуємо, що залишаєтесь з нами, 
підтримуєте, читаєте нас та даєте 
свої слушні поради!

Ті переможці лотереї, які не змог-
ли прийти до редакції 18.01, можуть 
завітати в будь-який інший робочий 
день у зручний для себе час. Ваші 
подарунки чекають на вас!

З повагою, колектив 
«Вісника Новоайдарщини».
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Постановою Кабінету Міністрів України № 963 «Про додатко-
вий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в по-
дальшому» передбачено, зокрема, встановлення при призначенні 
пенсій за віком жінкам, які народилися у 1962 році, щомісячного 
підвищення в розмірі 9 відсотків пенсії, обчисленої відповідно до 
статті 27 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Підвищення до пенсій встановлюється при дотриманні таких умов:
- дата народження жінки – з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 

року;
- пенсія за віком призначається відповідно до статті 26 Закону                  

№ 1058 вперше (раніше жінка не отримувала будь-яку пенсію).
Про це повідомляють у Головному управлінні Пенсійного фонду 

України в Луганській області.
Жінки, які раніше отримували пенсію по інвалідності, за вислугу 

років чи у зв’язку з втратою годувальника, при переведенні на пенсію 
за віком права на встановлення підвищення не мають.

Розмір підвищення визначається індивідуально та залежить від роз-
міру пенсії, обчисленої з урахуванням набутого нею страхового стажу 
та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески (формула наведена 
у статті 27 Закону № 058).

Зазначене підвищення встановлюється в межах максимального роз-
міру пенсії, визначеного Законом № 1058 – 10 прожиткових мінімумів, 
визначених для осіб, які втратили працездатність.

Враховуючи, що віку 60 років жінки, які народилися у 1962 році, до-
сягають у 2022 році, підвищення до пенсій жінкам в розмірі 9 відсотків 
встановлюється починаючи з 2022 року.

Слід зазначити, що жінкам, які народилися у період по 31 грудня 
1961 року, при призначенні пенсій за віком, в тому числі за звернення-
ми у 2022 році, встановлюється підвищення до пенсії на умовах та у 
розмірі, визначеному частиною третьою статті 29 Закону № 1058 – 2,5 
відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, почи-
наючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку.

В Україні дозволили бустерну 
дозу вакцини проти COVID-19 
для всіх вакцинованих осіб ві-
ком від 18 років. Оптимальний 
термін ревакцинації – від 6 до 9 
місяців після завершення пер-
винного курсу вакцинації неза-
лежно від того, якою вакциною 
щепилася людина.

Введення бустерної дози вак-
цини проти COVID-19 вже про-
демонструвало свою безпечність. 
Вона посилює імунну відповідь 
та ефективність проти різних ак-
туальних варіантів коронавірусу 
SARS-CoV-2.

На сьогодні дані свідчать, що 
ефективність вакцин у запобі-
ганні симптоматичному перебігу 
COVID-19, зумовленому штамом 
«Омікрон», значно нижча у по-
рівнянні з варіантом «Дельта» і 
швидко знижується з плином часу, 
особливо серед людей старшо-
го віку. Введення бустерної дози 
наближає ефективність вакцин 
до 90% у попередженні госпіта-
лізації внаслідок захворювання на 
COVID-19.

Основною метою вакцинації 
проти COVID-19 залишається по-
передження тяжкого перебігу хво-

роби, особливо серед груп ризику, 
та збереження життів, а також 
захист системи охорони здоров’я 
від перенавантаження. Саме тому 
критично важливо, щоб якомога 
більше літніх людей, людей із сер-
йозними супутніми хворобами та 
медичних працівників пройшли 
первинний курс вакцинації проти 
COVID-19.

МОЗ закликає усіх невакцино-
ваних людей віком від 60 років 
щепитися проти COVID-19 як-
найшвидше. Для цього створені 
всі необхідні умови – літні люди 
можуть записатися до найближ-
чого пункту чи центру вакцинації, 
де вони мають пріоритет. Люди, 
які не можуть пересуватися само-
стійно, можуть викликати мобіль-
ну бригаду додому.

Для бустерної дози перевагу 
надаватимуть м-РНК-вакцинам – 
Moderna або Comirnaty від Pfizer-
BioNTech, незалежно від того, 
якою вакциною була щеплена лю-
дина. Тим, хто отримав перші два 
щеплення вакциною CoronaVac 
від Sinovac Biotech, рекомендова-
но вводити бустерну дозу вакци-
ною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин 

бустерну дозу можна зробити ін-
шою вакциною згідно з дозволе-
ними в Україні схемами.

Люди з ослабленим імуніте-
том, яким зараз вводять додаткову 
дозу вакцини від COVID-19, теж 
зможуть отримати бустерну дозу 
через 3 місяці після додаткової 
(оптимальний термін введення від 
3 до 6 місяців).

Якщо з часу завершення повно-
го курсу вакцинації від COVID-19 
вже минуло пів року, ви можете от-
римати бустерну дозу в будь-яко-
му пункті чи центрі вакцинації. 
Перелік та контакти пунктів та 
центрів – на vaccination.covid19.
gov.ua/list або за телефоном 0 800 
60 20 19.

Нагадаємо, що бустерну дозу в 
Україні вже вводять людям віком 
від 60 років, медичним працівни-
кам та співробітникам будинків 
інтернатного типу.

Після введення бустерної 
дози можна буде отримати новий 
COVID-сертифікат, який діятиме 
270 діб з дати її введення. Згене-
рувати його можна буде в «Дії» 
орієнтовно наприкінці січня 2022 
року. До того часу буде чинним 
сертифікат за попередню повну 
вакцинацію.

Відтепер роботодавців штра-
фуватимуть, якщо у своїх ва-
кансіях вони зазначатимуть ба-
жану стать кандидата, вік, расу 
чи колір шкіри. Розмір штрафу 
становитиме 10 мінімальних 
зарплат — наразі це 65 тисяч 
гривень.

Відповідні зміни прописані у 
законі «Про рекламу» щодо про-
тидії дискримінації за ознакою 
статі.

«Забороняється в рекламі про 
вакансії (прийом на роботу) зазна-
чати вік кандидатів, пропонувати 
роботу лише жінкам або лише чо-
ловікам, за винятком специфічної 
роботи, яка може виконуватися 
виключно особами певної статі, 
висувати вимоги, що надають пе-
ревагу жіночій або чоловічій статі, 
представникам певної раси, кольо-
ру шкіри (крім випадків, визначе-
них законодавством, та випадків 
специфічної роботи, яка може 
виконуватися виключно особами 
певної статі), щодо політичних, 
релігійних та інших переконань, 
членства у професійних спілках 
або інших обʼєднаннях громадян, 
етнічного та соціального похо-
дження, майнового стану, місця 
проживання, за мовними або ін-
шими ознаками», — ідеться у но-
вій редакції статті 24-1.

У разі порушення цих норм 
Державна служба України з пи-
тань праці накладатиме штраф, 
який треба сплатити упродовж 15 
календарних днів із дня вручення 
документа.

leopolis.news

Із другого семестру 2021-2022 навчального року українські шко-
лярі мають пройти ще через одну реформу — шкільного харчуван-
ня. Проєкт, підтриманий першою леді Оленою Зеленською, був на-
решті втілений у реальність.

У Держпродспо-
живслужбі України 
нагадали, що очікує 
учнів у їхніх їдаль-
нях після повернен-
ня за парти після зи-
мових канікул.

Загальні вимоги
Зазначимо, що до 

оновленого перелі-
ку харчування учнів 
увійшли близько 160 
різних страв. Голов-
ний акцент реформи 
— на зменшенні шкідливих продуктів із поступовим збільшенням кіль-
кості споживаних молока, м’яса та овочів-фруктів.

Із 1 січня 2022 року у всіх їдальнях українських шкіл повинні:
зменшити кількість:
-споживаного цукру;
-хліба для прийому їжі;
збільшити кількість:
-фруктів для одного прийому їжі;
-пташиного м’яса (70-120 г двічі на тиждень);
-молочних продуктів.
Що з іншими стравами та продуктами
Також реформа шкільного харчування передбачає й інші зміни в 

меню. Тепер три чверті всіх товарів, із яких готують для учнів, повинні 
мати рослинне походження. Сюди входять не лише овочі-фрукти, а й 
злакові (тобто крупи).

Зазначається, що картоплю діти у їдальні зможуть отримувати не ча-
стіше ніж двічі на тиждень.

Також працівникам їдальні заборонять відварювати овочі “на на-
ступний день” — все має бути максимально свіжим.

Будь-які страви з м’яса пропонують максимально поєднувати з різ-
номанітними салатами чи іншими овочевими гарнірами.

Додатково влада приділила увагу проблемі ймовірних харчових 
алергій. Насамперед це стосується горіхів або насіння. Наявність та-
ких продуктів у готовій страві не забороняється, проте учні мають бути 
проінформовані про це, щоб уникнути можливих трагічних наслідків.

Додамо, що у приготуванні для учнів українських шкіл заборони-
ли використовувати плавлений сир, покупні соуси та майонези (крім 
кетчупу, в якому багато томатів). Сіль відтепер можна брати винятково 
йодовану.

Також наголошується, що діти повинні мати необмежений доступ до 
питної води під час прийому їжі — і мова не про чай чи соки.

Чи є додаткові заборони?
Відтепер у шкільних їдальнях накладено суворе табу на продаж:
-солодких хлібобулочних виробів;
-будь-яких продуктів із високим вмістом цукру/солі;
-газованих напоїв;
-непастеризованих соків чи молочних продуктів;
-грибів;
-кави.

Визначено дати проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) на 
всі спеціальності, а також єдиного фахового вступного випробу-
вання (ЄФВВ) до магістратури за спеціальностями «Соціальні та 
поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністру-
вання», «Право», «Публічне управління та адміністрування» та 
«Міжнародні відносини».

Реєстрація вступників триватиме з 26 квітня до 17 травня 2022 року 
(18:00).

Єдиний вступний іспит (основна сесія) відбудеться 22 червня.
Єдине фахове вступне випробування складатиметься з двох частин 

– тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК), який відбудеть-
ся 20 червня, а також предметного тесту. Дати проведення предметних 
тестів:

- економіка та міжнародна економіка – 24 червня;
- право та міжнародне право – 24 червня;
- облік і фінанси – 29 червня;
- політологія та міжнародні відносини – 29 червня;
- психологія та соціологія – 29 червня;
- управління та адміністрування – 1 липня.
Якщо вступники виявлять бажання складати більше одного предмет-

ного тесту, а тести проводитимуться в один день, то під час реєстрації 
вони оберуть, який складатимуть в основну, а який у додаткову сесію.

Спеціально організована сесія ЄВІ для вступників, які зареєструва-
лися для участі в основній сесії ЄВІ, але бажають повторно скласти 
іспит або не зареєструвалися для участі в основній сесії, відбудеться 10 
вересня. Реєстрація розпочнеться 26 липня та триватиме до 4 серпня. 
Сесія проводиться за кошти фізичних осіб.

За інформацією Міністерства освіти і науки України.

Затверджено графік проведення у 2022 році 
іспитів для вступу в магістратуру

Роботодавців 
штрафуватимуть, 

якщо ті зазначати-
муть у вакансії стать 

чи вік кандидата

Жінки 1962 року  народження, яким раніше 
не призначали пенсію, отримають 

підвищення у 9 відсотків

Шкільне меню після канікул змінилося: 
чим тепер годуватимуть дітей

В Україні вводять бустерну 
дозу вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих
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З нашого архіву

Звільнення України від ні-
мецько-фашистських загарбни-
ків почалося наприкінці грудня 
1942 р. Першими на землю Укра-
їни вступили війська 1-ї гвардій-
ської армії генерала В. Кузнєцо-
ва, що 18 грудня 1942 р. вибили 
окупантів із с. Півневка Мілов-
ського району на Луганщині. У 
цей же день від ворога був звіль-
нений ще ряд населених пунктів 
України. Жорстокі бої розгорну-
лися за перший районний центр 
на українській землі - Мілове. 

Новоайдарщина знаходилась 
під гітлерівською окупацією з 12 
липня 1942 року. Що довелося 
пережити нашим землякам, на-
шим прадідусям та прабабусям, 
дідусям та бабусям (хоча, зага-
лом, все ж таки жінкам та дітям, 
бо чоловіки здебільшого воюва-
ли на фронтах) - навіть і уявити 
важко, і про  ми неодноразово 
розповідали на сторінках газети. 
Сухі факти говорять про числен-
ні вбивства та тортури, грабуван-
ня, насильне  вивезення молоді 
на роботу до Німеччини… Важко 
було пережити цей час. Багато 
наших земляків було безневинно 
вбито, закатовано.  Та все ж сила 
духу та віра в перемогу виявили-
ся сильнішими. В той час ті, хто 
був тилу, робили все можливе 
для знищення ворога на місцях. 
На полях битв точилися жорстокі 
бої. Один за одним нашими муж-
німи бійцями звільнялися насе-
лені пункти рідної країни.

Нарешті  19-20 січня 1943 
року війська під командуван-
ням П.П. Полубоярова дісталися 
Новоайдару. Та морозна січне-
ва ніч назавжди ввійшла в істо-
рію Новоайдарщини, поклавши 
початок звільненню території 
всього району. Про це розпові-
дав Почесний житель Новоайда-

ру Василь Федорович Кутєпов. 
В цей час він,  ще підліток, був 
вдома, в Новоайдарі, тому чітко 
запам’ятав страшні місяці оку-
пації. Тож найбільшою радістю 
було звільнення рідного селища. 
Він розповів, як вони з друзя-
ми лягали на промерзлу землю 
та слухали: чутно стукіт підків, 
гуркіт танків? Так, чутно! «Оце 
так щастя було – прокинутися у 
вільному від загарбників домі – 
Новоайдарі, - згадує шанований  
ветеран. А вже в лютому він і сам 
приєднався до лав Армії та став 
на захист та звільнення світу від 
«коричневої чуми»…

Зі слів своєї матері 
про роки воєнні, роки 
окупації та довго-  
очікуване звільнення 
Новоайдару напере-
додні Дня звільнення 
України розповіла 
мені "дитина війни" 
Тетяна Акимівна Ко-
лосова.

Вона розповідала 
про те, як німці за-
ймали будинки місце-
вих, як жінки та старі 
намагалися протисто-
яти, вижити та набли-
зити свободу. Багато 
неприємних спогадів 
про знущання, про 
поліцаїв, про полоне-
них...

Військові будні 
не залишились у її в 

пам'яті. Занадто маленькою була. 
А ось уже звільнення Новоайдара 
вона пригадує.  Пам'ятає, як спо-
стерігала вночі за тим, як радісно 
метушиться мама, варить яйця, 
ще щось. Це для наших солда-
тів, які вигнали ворога з нашого 
селища, із наших сіл і рухалися 
далі, до перемоги.

Мій прадідусь Микола Наумо-
вич Горбатих героїчно пройшов 
дорогами війни і, на щастя, по-
вернувся додому живим. Ще й 
мене трохи поняньчити встиг. А 
тоді, в далеких 1941-1945 роках, 
його вдома чекала кохана дружи-
на Марія Дмитрівна разом з до-

нечкою Тетяною, моєю бабусею. 
Прабабуся розповідала про те, як 
німці збирали своєрідну данину 
"яйця, млєко", могли відібрати 
корів, курей. Страждали люди. 
А коли Новоайдар було нареш-
ті звільнено, на лузі зупинилися 
льотчики. Їм треба було трохи пе-
репочити й летіти далі - попереду 
ще багато населених пунктів, які 
потребували звільнення. Жінки 
готували їм смачненьке, хоч чи-
мось побалувати. Одному з льот-
чиків прийшовся до душі борщ 
моєї прабабусі. Він обіцяв ще 
повернутися, аби покуштувати 
його, після війни. Не повернувся. 

Хоча, можливо, просто не було 
такої можливості. його подаль-
ший шлях - звільнення Донбасу. 
Марії Дмитрівні він зізнався, що 
важко летіти туди й бомбити. Не 
дивлячись на те, що там ворог, ця 
земля - його Батьківщина...

З 22 до 31 січня 1943 року 
один за одним були звільнені 
всі населені пункти Новоайдар-
ського району. До тисяч будинків 
прийшла довгоочікувана новина 
про свободу. І всі мешканці, як 
один, почали за можливості від-
новлювати постраждале госпо-
дарство, аби «кувати перемогу» 
в тилу. Та що й казати, бійцям на 
фронті теж було легше боротися 
з ворогом, знаючи, що рідні вдо-
ма у відносній безпеці…

Після звільнення населеного 
пункту його мешканці вже з 1943 
року почали потроху відбудову-
вати селище, тяжко працювати 
заради майбутньої перемоги, 
заради життя. Було важко, але 
люди: жінки, діти, старі,  робили 
все від них залежне, аби не втра-
тити рідну землю, зберегти її. 
Щоб тим, хто воював з ворогом, 
було куди повертатися.

В ці пам’ятні визначні дні ви-
словлюємо нашу глибоку пошану 
всім, хто на полях битв та в тилу 
зробив все можливе і неможливе 
для звільнення нашої малої Бать-
ківщини, всієї країни, світу від 
загарбників, подарувавши чисте 
небо та майбутнє. Вітаємо всіх 
новоайдарців з Днем звільнення 
рідного селища від загарбників! 
Бажаємо світлого майбутнього, 
цінувати та берегти кожен день 
мирного життя, ніколи не забува-
ти про подвиг мужніх солдатів в 
ті далекі воєнні роки. Збережімо 
пам'ять для прийдешніх поколінь 
новоайдарців!

М.ТИХОНОВА.

До 79-ої річниці звільнення Новоайдару та району від німецько-фашистських загарбників

Лыжный батальон, куда Павла 
Мишнева зачислили, полностью 
состоял из новичков. Вскоре ба-
тальон получил приказ — занять 
деревню Веревкино. Предстоял 
первый бой, первое крещение, 
первый экзамен на мужество. И 
солдаты отлично справились с 
задачей — в селе не осталось ни 
одного немца. Тут и началась бо-
евая биография молодых бойцов.

Потом на военных дорогах 
были сотни боев, победы и по-
ражения. Однажды, вспоминает 
Павел Александрович, их бата-
льон получил приказ прорвать 

оборону противника и выйти 
навстречу десанту, заброшенно-
му во вражеский тыл, который 
под командованием подполков-
ника Тарасова совершил славный 
боевой путь, освободив многие 
деревни и города от захватчиков, 
уничтожив много немецкой тех-
ники.

Сделать это было нелегко, каж-
дый бой снова и снова требовал 
жизни. В районе сел Бель-первая 
и Бель-вторая десантники сое-
динились с армией. Эта встреча 
была запоминающейся.

В сорок втором лыжный ба-

тальон был расформирован.  С 
тех пор Павел Мишнев воевал 
в одной из стрелковых дивизий 
на Северо-западном фронте. Ле-
том 1942 года дивизия приняла 
участие в знаменитой битве на 
Курской дуге.

Отступая с тяжелыми боями, 
немцы перешли реку Березину. 
Получен приказ — окружить 
противника, отрезать ему путь на 
запад. Первыми форсировали Бе-
резину пятеро смельчаков, среди 
которых был и Павел Мишнев.

Вплавь отправились они к 
другому берегу. Плыли долго, ка-
залось, реке не будет конца. Над 
головой гудели немецкие «мес-
сершмитты», поливая свинцовым 
дождем отважных пловцов. По-
чти все время бойцам приходи-
лось плыть под водой. Не хватало 
воздуха — выплывали, набирали 
полные легкие и вновь погружа-
лись под воду. Кроме того, тя-
нули с собой телефонную связь. 
Вот наконец и берег...

Установив связь, бойцы стали 
переправлять к дивизии сосре-
доточенные на правом берегу 
плоты. На этих плотах форсиро-

вали Березину. Пятеро смелых 
были награждены орденами 
Красной Звезды.

Двинувшись вдоль берега, 
дивизия перерезала отступле-
ние немцев по Минскому шоссе. 
Окружая гитлеровскую армию, 
дивизия далеко оторвалась от 
своих тылов. Кончалось продо-
вольствие.   И   здесь на помощь 
приходили партизаны, снабжали 
продуктами, пускали под откос 
немецкие эшелоны, доставали   
ценные   данные о немецких вой-
сках.   Благодаря героическим 
действиям наших солдат и пар-
тизан, фашистские    группиров-
ки уничтожены. Враг отступил. 
Бойцы перешли границу. Теперь  
приходилось   биться на  чужой 
территории.

За   освобождение   городов,  
форсирование   рек   советское 
правительство награждало мно-
гих отличившихся солдат, не-
сколько наград было приколото и 
к военной гимнастерке сержанта, 
командира взвода П. Мишнева; 
орден Красной Звезды, медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги» 
и другие.

Хранит Павел Александра три 
грамоты, подписанные команди-
ром    полка   Иващенко.  «Вам,   
Приказом   Верховного  Главно-
командования, объявлена бла-
годарность за отличные боевые 
действия при освобождении го-
рода и крепости Остроленка». 
Такие же грамоты за форсиро-
вание реки Друть, освобождение 
города Белосток.

... Поезд через всю страну 
мчится на  Восток. Из окон слыш-
ны солдатские фронтовые  песни.   
Они снова едут на фронт, воевать 
с Японией. Среди них наш айдар-
ский парень Павел Мишнев.

... С сознанием выполненного 
долга возвращались солдаты в 
родные хаты. Возвратился в род-
ной очаг и Павел. Сейчас он ра-
ботает главным инженером хле-
боприемного пункта.

Каждый год потоком льется в 
закрома страны урожай,  выра-
щенный под мирным голубым 
небом, Его бережно принимает 
бывший солдат.

М. КАрп.
1970 год.

Пам’ятна дата

Цьогоріч ми відзначаємо 79-ту річницю звільнення Новоайдару від німецько-фашистських 
загарбників. Це – одна з пам’ятних  сторінок  історії нашої малої Батьківщини. Їй передувало 
багато визначних подій, період окупації, жорстокі битви. Свобода здобувалася дорогою ціною.

Загалом звільнення України 1943-1944 рр. потребувало справжнього героїзму, самовіддачі та 
патріотизму від солдатів і всього народу.  На це знадобилося довгих три роки. Ці роки відзна-
чені бідами, голодом і омиті гіркими сльозами всього українського народу.

Экзамен на мужество
Сорок первый год. Военкомат, как обычные мирные учреж-

дения. Мирный трудовой ритм служащих, деловые разго-
воры, учет, обмен билетов, после работы — семья. И вдруг... 
Да, для нашего народа это было неожиданно, вдруг, началась 
война. К местам формирования потекли отряды красно- 
армейцев, призванных для защиты Родины. Идя с отрядом, 
Павел тяжело переживал свое положение. Его товарищи 
идут на фронт, а он — сильный двадцатилетний парень — 
здесь в тылу... Много раз просил начальника отправить его в 
действующую армию. Тот обещал, но все оттягивал. Нако-
нец, не выдержал. В октябре, уйдя с одним из отрядов, он не 
вернулся в Новоайдар.

Василь Федорович Кутєпов Тетяна Акимівна Колосова



      
4 «ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  3      21   СІчНя         2022 р.

У спортивній  залі ДЮСШ відбулися чергові ігри на 
першість Новоайдарської ОТГ з волейболу. Після першого 
кола два незакінчені поєдинки мали остаточно розподілити 
місця команд-учасниць у першому колі.

Олексіївським спортсменам належить зіграти з господарями май-
данчика – командами юнаків ДЮСШ та з ветеранами Новоайдару. 
Щоправда, ветерани подали до оргкомітету заявку, в якій просили далі 
команду називати «Спорт для всіх». Враховуючи їхні побажання, ко-
манду стали називати «Спорт», що, втім, не позначилося ні на складі 
команди, ні на її боєздатності.

 Обидві гри першого кола «Спорт» виграв та впевнено вийшов на 
друге місце районної першості. Тепер від лідерів, волейболістів села 
Денежникове, їх відокремлює лише одне очко, а попереду багато 
цікавих та напружених зустрічей.

І ще одна особливість минулого туру. За погодженням із представ-
никами команд у цей тур було допущено команду дівчат ДЮСШ, яка 
виступала поза заліком.

Слід зазначити, що гра юних волейболісток залишила гарне вра-
ження. Спочатку дівчата обіграли команду Олексіївки, потім з рахун-
ком 2:1 поступилися в короткому сеті юнакам ДЮСШ, а в заключній 
грі змогли з рахунком 2:1 обіграти найтитулованішу команду туру - 
команду «Спорт». 

Про наші юні спортивні дарування ми ще поговоримо у найближ-
чому майбутньому, а сьогодні констатуємо той факт, що за підсумками 
першого кола з 10 очками у першості ОТГ впевнено лідирує волей-
больна дружина села Денежникове. Це єдина команда, яка не зазнала 
жодної поразки.

На другому місці «Спорт», який має у своєму активі три перемо-
ги та відстає від лідера на один пункт. Третє місце утримує коман-
да Дмитрівки із 6 очками. Вона на одне очко випереджає юнаків 
ДЮСШ, які мають в активі 5 очок. Замикають таблицю спортсмени 
із Олексіївки.

Враховуючи ігри двох останніх турів, два поєдинки було проведено 
25 грудня та 8 січня вже в залік другого кола. Денежникове з рахун-
ком 2:0 обіграло Дмитрівку, а новоайдарський «Спорт», з таким самим 
рахунком, узяв гору над юнаками ДЮСШ. Цікавий той факт, що при 
рівному результаті поєдинків, команда з Денежникового має найкращу 
різницю забитих та пропущених м'ячів, а отже, в очній зустрічі має 
грати лише на перемогу. Хоча будемо реалістами – кожна команда ви-
ходить на майданчик для того, щоб перемогти, і ця аксіома вносить у 
сценарій майбутніх ігор особливу привабливість.

В. МАРТИНОВ.

Впевнені, саме так він прой-
шов у мальовничій Олексіївці. 
Всі діти, учасники художньої 
самодіяльності з нетерпінням че-
кали моменту, коли вони зможуть 
запросити до чарівної Новорічної 
казки.  

Чекали і дочекались! На-
передодні зимових канікул 
працівники культури Олексі-
ївського сільського Будинку 
культури-філії влаштували для 
своїх маленьких односельців 
справжню новорічну казку.  І го-
ловними героями цієї казки стали 
юні  учасники театрального гурт-

ка «Золотий ключик», який розпо-
чав свою роботу при СБК.

Діти з натхненням та яскраво, 
талановито відтворили улюблену 
багатьма казку «Попелюшка». Як 
же постаралися маленькі арти-
сти! Вони багато займалися, ре-
петирували й дуже відповідально 
поставились до своїх ролей. Не 
дивлячись на те, що напередодні 
вистави в СБК виникли пробле-
ми з електропостачанням, захід 
відбувся. Юних акторів та ак-
трис запросив до себе  колектив 
Олексіївського ліцею. Діти за-
любки виступили тут, адже для 
багатьох — це як друга домівка, 
бо дітки навчаються в цій школі.  
Захід пройшов неперевершено і 
яскраво, подарував масу приємних 
емоцій виступаючим та глядачам. 
Юні актори – молодці! Кожний 
персонаж вийшов вдалим, непо-
вторним та дуже цікавим. Діти 
разом з керівниками художньої 
самодіяльності підготували про-
граму з новорічними сюжета-
ми, казковими героями, конкур-
сами, піснями та хороводами, 
іграми та танцями. Всі присутні 
уважно спостерігали за грою  
юних артистів: С. Налібіної, 
Н. Білоцької, Ю. Білоцької, 
М. Шуліки, С. Гапонової,                                       

Б. Білоцької, С. Козлякова,                                                 
Л. Коваленко, Д. Коваленко,                    
Н. Байдуги, Д. Гапонової,                                                                                     
Н. Кошман, А. Козлової,                             
В. Гладкої, Т. Коробка, К. Короб-
ка, Ю. Кобелевої, Ю. Тищенко,              
С. Козлякової, Д. Коваль.

Діти отримали побагато за-
доволення, незабутніх вражень 
та позитивних емоцій, показали 
свої таланти під час виступів. 
Сподіваємось, що цей святковий 
настрій залишиться у них надо-
вго!

Неабиякий захват викликала 
чудова виставка новорічних поро-
бок від учасників гуртка декора-
тивно-ужиткового мистецтва при 

Олексіївському СБК «Натхнення» 
Д. Подройко, В. Гладкої, І. Пили-
пенко, Д. Гапонової, С. Гапонової, 
Н. Байдуги, С. Козлякової,                        
Д. Коваль, В. Швачка, Н. Неловко. 
Чого на виставці тільки не було! 
Чудові роботи, яскраві та дуже 
талановиті. Видно, що діти по-
старалися. Тут і різдвяні віночки, 
і гномики, і прикраси, і новорічні 
композиції. Очей не відвести! 
Юні таланти використовували для 
створення своїх робіт, композицій 
найрізноманітніші техніки та 

матеріали. І роботи дійсно вийш-
ли дуже атмосферними, святко-
вими та ніжними, по-дитячому 
безпосередніми.

До речі, як нам розповіла 
керівниця гуртків СБК Надія Гапо-
нова, 2021 року діти активно бра-
ли участь у найрізноманітніших 
конкурсах не тільки в селі, громаді 
чи районі, а й за їх межами. І їм 
вдалося досягти успіхів. Напри-
клад, до Дня Святого Миколая 
діти готували тематичні малюн-
ки й відправляли їх на конкурс. Є 
серед них і переможці. Винагоро-
дою стали сертифікати на різні за-
ходи, атракціони  у великих містах 
України. І хоча зараз можливості 

відвідати ці атракціони немає, юні 
рукодільники й надалі продовжу-
ють займатися улюбленою спра-
вою! Молодці, так тримати!

 Нехай у новому році збудеться 
все задумане, а 2022 стане таким, 
яким ми хочемо його бачити. В но-
вому році побажаємо один одному 
любові та віри в себе і процвітання 
нашої держави. Бажаємо всім, 
аби новий рік приніс мир, спокій, 
справедливість та здоров’я, 
радість і впевненість у завтраш-
ньому дні.  А олексіївським талан-
там, і дорослим, і діткам, бажаємо 
натхнення, нових ідей та чудових 
заходів!

М. ТИХОНОВА.

За ініціативи Державної служби якості освіти відділом 
освіти Новоайдарської селищної ради було організовано 
та проведено онлайн-конференцію керівників закладів 
загальної середньої освіти «Забезпечення якості освіти 
та освітньої діяльності в умовах дистанційного навчан-
ня».

Модератором заходу виступив начальник відділу освіти Олександр 
Селіхов, який зазначив, що такий формат проведення нарад керівників 
закладів освіти через свою зручність може застосовуватися частіше у 
подальшій роботі.

Спікери заходу розкрили учасникам онлайн-конференції питання 
наступної тематики:

Формування мотивації здобувачів освіти під час дистанційного на-
вчання – спікер: директор Денежниківського ліцею Сергій Перепели-
ця;

Підвищення цифрової компетентності вчителів – спікер: директор 
Бахмутівського ліцею Наталія Дубова;

Технічна підтримка організації дистанційного навчання у ЗЗСО – 
спікер: директор Новоайдарського ліцею Ольга Кішкінова;

Використання спеціальних навчальних програм, електронних плат-
форм під час дистанційного навчання – спікер: директор Новоохтирсь-
кого ліцею Ірина Дейнега.

Учасники круглого столу обговорили виявлені проблемні питання, 
пов’язані з організацією та здійсненням освітньої діяльності в умовах 
дистанційного навчання, нагальні проблемні питання, що виникають 
під час освітнього процесу, та можливі шляхи їх вирішення.

За матеріалами відділу освіти Новоайдарської селищної ради.

Діляться досвідом освітяни

Святковий настрій залишиться надовго

Перше коло пройдено, 
але боротьба тільки починається

Ні для кого не є секретом, що кожна дитина і доросла людина з нетерпінням чекають 
свята Нового року. Ялинка, подарунки, здійснення мрії, святковий настрій – із такими по-
няттями у більшості людей асоціюється Новорічне свято. Мабуть, кожен хотів би, щоб цей 
Новий рік пройшов незабутньо, чарівно, неповторно… Коли діти дорослішають, дуже важ-
ливо зуміти зберегти у їх серцях віру в дива. А Новий рік − це свято, коли дива трапляють-
ся щосекунди. Всі дітлахи Олексіївки з нетерпінням чекали цього дня, коли до них завітає 
чарівна Новорічна казка з Дідом Морозом, Снігуронькою, подарунками, чарівною казкою та, 
звичайно ж, веселими танцями навколо красуні-ялинки.
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До Дня Соборності України

Європейський досвід
Традиція святкувати кілька 

Днів незалежності є сталою в Єв-
ропі.

В Литві святами є День Дер-
жави 6 липня (в пам’ять 1253 р.), 
а також Дні відновлення держав-
ності та незалежності 16 лютого 
(1918) і 11 березня (1990). В Латвії 
святковими є День проголошення 
республіки 18 листопада (1918) 
та День декларації незалежності 
4 травня (1990). В Естонії є День 
незалежності 24 лютого (1918) та 
день відновлення незалежності 
21 серпня (1991). В Чехії святку-
ють День державності 28 вересня 
(1935), День незалежності Чехо-
словаччини 28 жовтня (1918) і 
День відновлення незалежності 1 
січня (1993).

Ці країни, як і Україна, здобули 
або відновили свою незалежність 
внаслідок Першої світової війни, 
а потім втратили її у міжвоєнний 
час або після Другої світової вій-
ни, і знову відновили з падінням 
комуністичного режиму.

Тому 22 січня важливо відзна-
чати і як День Соборності, і як 
День Першої Незалежності. Свят-
кування цього дня саме в такому 
форматі підкреслює тяглість укра-
їнської державної традиції у ХХ 
ст.

Історична довідка
Текст IV Універсалу дато-

ваний 22 (9) січня 1918 року. 
Ухвалили його вночі 24 (11) січ-
ня 1918 року на засіданні Малої 
Ради Української Центральної 
Ради. Документ містив чотири 
головні напрями: проголошення 
самостійності Української Народ-
ної Республіки; доручення Раді 
Народних Міністрів укласти мир 
з Центральними державами; опо-
віщення оборонної війни з біль-
шовицькою Росією; декларування 
основ внутрішнього соціально- 
економічного будівництва й ок-
реслення заходів для припинення 
війни з Центральними державами.

Перед проголошенням IV Уні-
версалу виступив голова Україн-
ської Центральної Ради Михайло 
Грушевський. Голосували за доку-
мент поіменно: “за” було 39, “про-
ти”  – 4, “утрималось” – 6 осіб.

 
Уперше в XX столітті Укра-

їна проголошувалася незалеж-
ною суверенною державою.

Революційні події на Наддні-
прянській Україні, проголошення 
української державності сприяли 
піднесенню національного руху в 
підавстрійській Галичині. 1 листо-
пада 1918 року постала Західно- 
Українська Народна Республіка. 
Її лідери ініціювали переговори 
про об’єднання Наддніпрянської 
України з Наддністрянською. Їх 
наслідком стало підписання 1 
грудня 1918 року у Фастові “пе-
редвступного” договору  між УНР 
і ЗУНР про злуку обох республік 
в одну велику державу. 3 січня 
1919 року Українська Національ-
на Рада ЗУНР у Станіславові (нині 
– Івано-Франківськ) ратифікувала 
цей договір і прийняла ухвалу про 
наступне об’єднання двох частин 
України в одну державу.

22 січня 1919 року на Софій-
ському майдані в Києві в урочи-
стій атмосфері відбулося проголо-
шення Акта Злуки УНР та ЗУНР 
в єдину незалежну державу. У 
зачитаному на зборах “Універсалі 
соборності”, зокрема, відзначало-
ся: “Однині воєдино зливаються 
століттями одірвані одна від одної 
частини єдиної України – Захід-
ноукраїнська Народна Республіка 
(Галичина, Буковина, Угорська 
Русь) і Наддніпрянська Велика 
Україна. Здійснились віковічні 
мрії, якими жили і за які умирали 
кращі сини України. Однині є єди-
на незалежна Українська Народна 

Республіка”. Наступного дня Акт 
Злуки майже одностайно був ра-
тифікований Трудовим конгресом 
України.

В роки радянського тоталі-
тарного режиму проголошен-
ня незалежності УНР і День 
Соборності не відзначалися. Із 
утвердженням влади російських 
більшовиків ці “контрреволю-
ційні свята” стерли із суспільної 
свідомості. Однак, пам’ять про 
об’єднання УНР і ЗУНР в єди-
ну Українську Державу зберіга-
ли мешканці Західної України й 
українська політична еміграція в 
країнах Європи й Америки.

Перше офіційне відзначення 
свята Соборності на держав-
ному рівні відбулося 22 січня 
1939 року в столиці Карпатської 
України м. Хусті. Це була найма-
совіша за 20 років перебування 
краю у складі Чехословаччини де-
монстрація українців — понад 30 
тис. осіб.

 
У 71-у річницю Акта злуки 

(22 січня 1990 року) в Україні 
відбулася одна з найбільших у 
Центральній і Східній Європі 
масових акцій – “живий лан-
цюг” як символ єдності східних 

і західних земель та знак уша-
нування подій Української ре-
волюції. Більше мільйона людей, 
узявшись за руки, створили без-
перервний ланцюг від Києва до 
Львова. Акція стала одним зі свід-
чень того, що українці подолали 
страх перед комуністичним режи-
мом і готові протистояти політиці 
комуністичної партії.

Ключові повідомлення
1. 22 січня ми згадуємо дві 

рівнозначні за вагою події укра-
їнської історії: проголошення не-
залежності Української Народної 
Республіки 1918 року та Акт Злу-
ки українських земель рівно через 
рік – 1919-го.

2. Українська Народна Респу-
бліка – перша українська держава 
у ХХ ст., а 24 серпня 1991 року 
відбулося фактично не здобуття, а 
відновлення незалежності.

3. Українська Народна Респу-
бліка першою серед нових держав 
у Східній Європі проголосила не-
залежність – раніше, ніж три краї-
ни Балтії, Польща та Чехія.

4. Проголошення Соборності 
УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року 
є історичним актом об’єднання 
українських земель в єдину дер-
жаву. Саме ці події, а не приєднан-

ня Західної України до СРСР 1939 
року, є підставовими для історії 
новітнього українського державо-
творення.

5. Українська незалежність 
була повалена більшовиками 
внаслідок «гібридної війни»: не-
визнання наявності своїх військ 
на території УНР, створення ма-
ріонеткових проросійських «рес-
публік» та підтримка антиукраїн-
ських повстанських рухів.

6. Національна єдність є не 
тільки базовою цінністю, а й 
обов’язковою передумовою 
успішного спротиву зовнішній 
агресії. Для того, щоб відстояти 
УНР, українцям забракло єдності 
та національного усвідомлення.

7. Акт Злуки був не випадковим 
явищем, а наслідком і вершиною 
об’єднавчого руху, що тривав від 
середини ХІХ ст. на українських 
землях, що були в складі різних 
держав.

 8. Незалежність і соборність є 
запорукою виживання Української 
державності. Втрата Україною 
незалежності у результаті біль-
шовицької окупації у довготер-
міновій перспективі призвела до 
мільйонних втрат від Голодомору, 
репресій та війн.

9. Сьогодні бійці в зоні ООС 
так само відстоюють не лише не-
залежність, а й соборність Укра-
їни, як і їхні попередники майже 
100 років тому. Важливо проана-
лізувати і врахувати помилки ми-
нулого: брак національної єдності 
на початку ХХ ст., брак досвіду і 
містечковість інтересів тодішніх 
українських керманичів призвели 
до втрати української державнос-
ті.

10. Сьогодні, коли маємо укра-
їнські території, непідконтрольні 
українській владі, День Собор-
ності – це привід нагадати, що 
Крим та Донеччина й Луганщина 
– це Україна.

https://old.uinp.gov.ua/

Україна – єдина!
Однією з найважливіших історичних дат є саме 22 січня (проголошення Першої Незалеж-

ності у 1918 році та проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР) — День Соборності.

З 1948 року служив у армії. За-
кінчивши Ленінградське військове 
училище зв’язку, тривалий час слу-
жив офіцером повітрянодесантних 
військ. У 1954 році вийшов у запас 
і, подолавши конкурс, став студен-
том сценарного факультету Все-
союзного державного інституту 
кінематографії. Захистив диплом 
кінодраматурга у 1960 році.

Працював штатним сценари-
стом і членом сценарної колегії 
на Ялтинській та Одеській кіно-
студіях. Зокрема, був редактором 
фільму Одеської кіностудії «Мрії 
назустріч» (1963). В цей же час 
починає писати. Перша його по-
вість «Бесстыжая» вийшла у 1965 
році. Проте за розпорядженням 
партійної цензури її вилучили з 
продажу. Така ж доля спіткала і 
наступний твір автора – «Обрат-
ный путь дороже». За це авторові 
дали «творчий відпочинок» на 10 
років, щоправда без ґрат та етапів. 

З 1975 року, після виходу збірки 
оповідань «Син приїздив», йому 
тричі відмовляли у вступі до Спіл-
ки письменників. І все ж з 1978 
року прозові твори Михайла Циби 
стали виходити не лише в Одесі, а 
й у Києві, Харкові, Донецьку. Його 
доробок – понад два десятки рома-
нів і повістей.

У романі «Солдатки» на фоні 
життя післявоєнного села просте-
жуються долі трьох подруг: Фені, 
Галі та Олени, які повернулись з 
евакуації до рідного села. В осно-
ву роману лягла реальна історія 
про видатну діячку нашої грома-
ди Феодосію Перову. Ось що про 
цю історію згадує сам автор вже 
в іншому, автобіографічному, ро-
мані «Ексгумація дикого життя». 
«Обласна газета писала про те, 
як дівчата з Новоайдару, колишні 
причіплювачки, що в евакуації за 
Волгою опанували професії трак-
тористок, самовільно повернулися 

додому під самий фронт, везучи 
чималу скриню якогось добра… 
Четверо чоловік ледь підіймали… 
Нікому зі сторонніх в голову не 
могло прийти, що везуть дівчата 
додому залізо. У скрині перема-
щені тавотом підшипники, стакани 
зчеплення, шестерні… все те, без 
чого чимало машин залишилося 
в бур’янах. Везли дівчата запасні 
частини додому, під самий фронт. 
Лідером у цій трійці була Феня 
Перова. Навіть подруги вважали її 
дещо не сповна розуму. Та по при-
їзді додому вони переконалися, що 
подруга має того розуму більш, ніж 

треба. Вона познаходила трактори, 
покинуті через відсутність запас-

них частин, і віддала ци-
ганам увесь привезений 
із-за Волги харч за те, 
що цигани зібрали сво-
їх коней з усього табору 
і перетягли ті полишені 
трактори з яруг і бур’я-
нів до колгоспного двору. 
Феня наказала голові міс-
цевого колгоспу вивести 
всіх людей на випалення 
бур’янів. Дістали пальне 
не без допомоги тилових 
частин солдатів, і реане-
мовані трактори рушили 
у загінки. В газеті поя-
вилися статті про дівчат 
і про те, як вони провели 
першу борозну на від-

войованій українській землі під 
самісіньким фронтом. Ім’я Фені 
Перової замелькало і в республі-
канських газетах… Не міг я тоді 
навіть подумати, що мине десяток 
років і я, закінчивши Інститут кі-
нематографії в Москві, приїду до 
Феодосії Степанівни Перової і, 
розпитавши все до деталей, напи-
шу про неї і її дівчачу тракторну 
бригаду повість, а згодом сценарій, 
і вийде повнометражний художній 
фільм…» Роман став основою для 
сценарію фільму Одеської кіносту-
дії, і у 1977 році режисер Валентин 
Козачков зняв одноіменний фільм.

Окрім фільму «Солдатки» за 
сценаріями Михайла Циби були 
створені фільми Одеської кіно-
студії «Колесо історії» (1981) та 
короткометражна стрічка «Михай-
люки» (2004). Також він редактор 
фільмів «Мрії назустріч» (1963), 
«Посилка для Світлани» (1974), 
«Капітан Немо» (1975, т/ф, 3 с, у 
співавт.) та ін.

В останні роки життя працю-
вав над художньою прозою та пу-
бліцистикою. Окремо хотілося би 
виділити вже вище згаданий ро-
ман «Ексгумація дикого життя», 
написаний Михайлом у 2006 році. 
Це автобіографічна розповідь про 
перші 20 років життя автора на 
Батьківщині в с. Олексіївка. Автор 
з високою точністю на прикладі 
рідного села зображує життя на-
шого регіону у 30-40 роках: колек-
тивізація, голод 1932-1933 років, 
життя в роки війни та згадує лю-
дей, які жили та творили історію 
нашого регіону.

Помер Михайло Циба на 90-му 
році життя 16 лютого 2017 року в 
Одесі. Урна з прахом перебуває у 
колумбарії Новоміського кладови-
ща. 

Г.  ТРАХиНіНА, бібліограф 
КЗ «Публічна бібліотека». 

За матеріалами 
з фонду Публічної бібліотеки 

та мережі інтернет.

Залишив по собі яскравий слід
Новоайдарщина – земля, багата славетними іменами, і 

серед них гідне місце займає постать видатного земляка, 
письменника, сценариста Михайла Євгеновича (Євтихійови-
ча) Циби. Він народився 18 січня 1928 року в селі Олексіївка 
Новоайдарської громади Луганської області. Після закінчення 
школи працював у колгоспі причіплювачем, трактористом, 
обліковцем тракторної бригади, згодом на тепловозобудівно-
му заводі у Луганську прокатником.

До Дня народження видатного земляка
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Охочі можуть подати заявку на 
участь у таких програмах:

1. Розвиток сільськогосподарських проектів та 
проектів тваринництва (від 12 000 грн до 36 000 
грн), спрямованих на покращення засобів до існу-
вання, пов’язаних із сільським господарством та 
домашнім скотом, а отже – на збільшення доходів 
та обсягів виробництва продуктів харчування. До 
таких проектів входять: теплиці, овочівництво, 
птахівництво, тваринництво, бджільництво тощо;

2. Підтримка малого бізнесу (52 000 грн) для 
домогосподарств, що бажають розпочати або роз-
ширити свою діяльність, пов’язану з наданням 
послуг, торгівлею, ремісництвом тощо з метою 
отримання доходу. Підтримка бізнесу (78 000 
грн), що має вплив на соціальне середовище та 
потенціал щодо створення нових робочих місць;

3. Програма підготовки до зими для задоволен-
ня потреб, що пов’язані з зимовим періодом, до 
якої входить грошова допомога (від 8 000 грн. до 
12 000 грн) на закупівлю твердого палива, зокре-
ма паливних брикетів, дров та/або теплоізоляцій-
них матеріалів.

Ви можете подати заявку на реєстрацію в де-
кількох програмах одночасно. Наприклад, у про-
грамах, пов’язаних із сільським господарством 
чи скотарством, або у програмі підтримки малого 
бізнесу та програмі підготовки до зими.

Основні вимоги для участі:
Постійне проживання в населених пунктах, де 

оголошується  програма: с. Муратове, м. Гірське, 
м. Золоте та с. Світличне. Інакше заявка не роз-
глядатиметься;

Соціально незахищені, малозабезпечені домо-
господарства;

Особливо заохочуються до подання заявок на 
участь у програмах соціально незахищені домо-
господарства, де проживає велика кількість утри-
манців, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку 
або одинокі батьки;

Досвід, можливості та сильна мотивація для 
здійснення виду діяльності, на який подається за-
явка;

Бажання здійснити власний внесок у започат-
кування запланованої діяльності для отримання 
доходу, готовність до проходження навчання на-
вичкам ведення господарської діяльності та до 
складання відповідного бізнес-плану (пояснення, 
які види діяльності планується здійснювати, що 
потрібно для початку діяльності, терміни здійс-
нення діяльності тощо) за підтримки працівників 
МКЧХ;

До участі не допускаються заявники, що вже 
отримали допомогу за аналогічними проектами 
МКЧХ або інших організацій.

Окрім визначених вище вимог, остаточний 
відбір залежатиме від індивідуального відвіду-
вання домогосподарства працівниками МКЧХ 
для перевірки статусу соціальної незахищеності, 
оцінки умов проживання, можливостей, а також 
перевірки відповідності всім технічним вимогам 
програм.

як подати заявку
Етап 1: Зателефонуйте за одним з номерів, за-

значених нижче (з 10 січня до 1 лютого 2022 р.) 
для реєстрації. Необхідно надати основні дані 
про себе, зокрема ваше ім’я, адресу, вік, номер 
мобільного телефону та вид програми, на участь 
у якій ви бажаєте подати заявку.

Процес подання заявок триватиме три тижні. 
В перші декілька днів реєстрації очікується дуже 
велика кількість дзвінків. Тож якщо телефонні 

лінії будуть зайняті, зателефонуйте нам в інший 
день або час протягом відведеного терміну.

Етап 2: Працівники МКЧХ передзвонять тим, 
хто відповідатиме початковим вимогам (з 10 лю-
того до 11 квітня 2022 р.), щоб зібрати всю не-
обхідну інформацію для завершення реєстрації. 
Отже, не вимикайте ваш телефон і будьте готові 
відповісти на дзвінки, а також підготувати ксе-
рокопії паспортів та ідентифікаційних кодів усіх 
мешканців домогосподарства.

Для завершення реєстрації на етапі 2 вам за-
телефонують працівники МКЧХ. Проте, якщо не 
вдасться до вас додзвонитися одразу, вони знову 
будуть намагатися вам зателефонувати тричі в три 
різні дні. Після цього ваша заявка не розглядати-
меться.

Етап 3: Тих, хто відповідатиме вимогам етапів 
1 та 2, працівники МКЧХ відвідають за місцем їх-
нього проживання (з 12 квітня до 12 липня 2022 
р.).

Етап 4: Після завершення зазначених вище ета-
пів результати процесу відбору буде повідомлено 
заявникам телефоном після 15 липня 2022 р. За-
явникам, що пройдуть відбір, буде повідомлено 
додаткову інформацію.

Зазначені вище дати є орієнтовними. Процес 
може тривати менше або більше. Працівники 
МКЧХ докладуть всіх зусиль, щоб він пройшов 
швидко та без ускладнень. Зважаючи на те, що 
програми МКЧХ реалізуються в багатьох місцях 
і до них можуть бути залучені тисячі учасників, 
поставтесь до процесу з розумінням і терпінням.

які документи необхідні для подання 
заявки:

Ксерокопії паспортів та ідентифікаційних кодів 
усіх мешканців домогосподарства, довідки про 
доходи всіх мешканців домогосподарства старше 
18 років; довідка про склад сім’ї.

Остерігайтесь шахраїв!
Не надавайте свої персональні дані незнайо-

мим особам та особам, що телефонують з інших 
номерів, ніж ті, що зазначені нижче.

Для реєстрації зателефонуйте на один із за-
значених нижче номерів мобільних телефонів з 
10 січня до 1 лютого 2022 р.:

+38 (095) 150-04-29 (Пн-Пт — з 09:00 до 18:00)
+38 (095) 262-83-46 (Пн-Пт —з 09:00 до 18:00)
+38 (050) 481-00-73 (Пн-Пт — з 09:00 до 18:00)
+38 (050) 481-01-99 (Пн-Пт — з 09:00 до 18:00)
+38 (050) 481-02-07 (Пн-Пт — з 09:00 до 18:00)
+ 38 (050) 481-03-23 (Пн-Пт — з 09:00 до 

18:00)
Телефонуйте лише у будні (з понеділка по 

п’ятницю) та протягом робочих годин (з 9:00 
по 18:00).

Важливі примітки
Просимо взяти до уваги, що подання заявки 

на участь у програмі не гарантує, що вас буде 
автоматично зараховано до її учасників. Всі 
отримані заявки буде переглянуто в прозорий 
спосіб представниками МКЧХ.

Процес подання заявок, реєстрації, відвіду-
вання домогосподарств та остаточного відбору 
є довготривалим. До повідомлення остаточних 
результатів відібраним та відхиленим заявни-
кам може минути до шести місяців.

Рішення щодо суми грошової допомоги за-
лежатиме від можливостей, рівня соціальної 
незахищеності та інших програмних вимог.

Всі дані учасників, незалежно від того, чи їх 
було відібрано, чи відхилено, надійно зберіга-
тимуться та нікому не передаватимуться.

http://ua.icrc.org/

Дивовижна знахідка!
Остаточне підкорення Східного Кавказу під час Кавказької війни 

1817-1864 рр. було відзначене введенням у 1860 р. нагородного хре-
ста «За службу на Кавказе», примірник якого передав нашому музею 
мешканець села Царівки, учасник бойових дій 2014 року, Чичай Ти-
хон Віталійович. Цей цікавий артефакт він знайшов на території пер-
ших поселень Новоайдара, що зараз у народі називають «Суржа». Це 
дає змогу припустити, що і хтось із наших земляків теж був учасни-
ком Кавказької війни і отримав за це заслужену нагороду.

Таким бронзовим знаком нагороджувалися всі нижчі військові 
чини, численні волонтери і всі державні службовці, священники та 
медичні працівники, що виконували свої обов’язки під час тодішніх 
бойових операцій.

За матеріалами Краєзнавчого музею 
Новоайдарської селищної ради.

У Щастинській громаді 
відбулося відкриття першого гуртка 

з LEGO робототехніки
Напередодні Нового року відбулося офіційне відкриття проєк-

ту «Робоклуб – ключ до пізнання» на базі КЗ «Петропавлівський 
ліцей №2» в смт Петропавлівка Щастинської міської ВЦА. В ме-
жах проєкту передбачено впровадження сучасних інформаційних 
технологій для розвитку дітей та молоді шляхом організації гурт-
ка з LEGO робототехніки.

Вихованці закладу з великим задоволенням вже опановують осно-
ви робототехніки та навіть влаштували веселі перегони роботів, про-
демонструвавши вміння створювати та програмувати роботи-машини 
за проєктом «Перегони».

З січня 2022 року заняття у гуртку проходитимуть 2 рази на тиж-
день на безоплатній основі для молоді з смт Петропавлівка. Керівник 
гуртка Ярослав Ткач планує також провести ознайомчі заняття з робо-
тотехніки у закладах загальної середньої освіти Щастинської міської 
територіальної громади.

Робототехніка – дисципліна, в якій дитина отримає практичні знан-
ня з області інформатики, механіки, конструювання, математики, фі-
зики і геометрії. Займаючись у гуртку, кожен з учнів зможе активніше 
розкрити ті здібності, які були закладені природою, вихованням і на-
вчальним процесом.

Крім того, робототехніка – один із сучасних напрямків у сучасно-
му світі. Тому Департамент міжнародної технічної допомоги, іннова-
ційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної 
адміністрації і надалі буде працювати над створенням інноваційних 
осередків для молоді регіону!

Цей проєкт було ініційовано та реалізовано спільними зусиллями 
Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного роз-
витку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністра-
ції, Щастинською міською ВЦА та КЗ «Петропавлівський ліцей №2». 

Програма допомоги для мешканців Муратового,
 Гірського, Світличного та Золотого-1, 2

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) радий повідомити про початок реє-
страції для участі в програмі гуманітарної допомоги  на 2022 р. у с. Муратове, м. Гірське,            
м. Золоте-1,2 та с. Світличне Луганської області.

Метою допомоги є покращення умов проживання та матеріального стану соціально не-
захищених, постраждалих від конфлікту домогосподарств шляхом їх підтримки через різні 
програми з урахуванням їхніх потреб та можливостей.
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Купянский мясокомбинат 
купит КРС, КОНЕЙ, 
КОЗ, БАРАНОВ, дорез.

095-51-23-839, 098-38-97-347

Ремонт, перетяжка 
 МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Изготовление МАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій № 134176,на ім’я 
МОВЧАНА Геннадія Миколайовича, видане 22.07.2020 р., вважати 
недійсним.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій № 224013, на ім’я 
КОЗЛОВСЬКОГО Миколи Миколайовича, видане 30.04.2020 р., 
вважати недійсним. 

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я ГОЛОВІНА                     
Павла  Олександровича, 11.04.1986 р.н., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я МОЛОТОВА                
Микити Андрійовича, 17.05.1988 р.н., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я ВДОВЕНКО           
Миколи Петровича, 29.05.1978 р.н., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я МИТРОФАНОВА 
Миколи Івановича, 24.08.1980 р.н., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я ЗАМУРУЄВА         
Максима Олександровича, 9.02.1986 р.н., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я КОЗЛОВА Сергія 
Івановича, 14.10.1966 р.н., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я КОВАЛЕВА Олек-
сандра Миколайовича, 15.12.1981 р.н., вважати недійсним.

считать недействительным

КРС. 099-005-75-77.

ВАГОНЧИК бытовой цельнометаллический, 0-95-57-18-267.
ЩЕНКИ немецкой овчарки и французского бульдога,               

0-50-77-97-049

куплю

продам

услуги

СПУТНИКОВЫЕ АН-
ТЕННЫ. Продажа. Установ-
ка. Ремонт. Обслуживание.                             
099-336-87-79.

отдам даром

ДСНС України інформує

Новоайдарська селищ-
на рада на чолі з Ігорем 
Вікторовичем Шопіним, рай-
онна організація ветеранів 
України, організація воїнів-
інтернаціоналістів з сумом 
повідомляють про передчасну 
смерть 

ВАКУЛЕНКА 
Володимира Івановича.

Вогонь життя 
нежданно згас.

Печаль і смуток 
серце ранять.

Низький уклін тобі 
від нас

І світла пам’ять.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Випускники 1979 року Вовкодаївської школи з сумом 
повідомляють про передчасну смерть 

ВАКУЛЕНКА Володимира Івановича 
та висловлюють щирі співчуття родині покійного.

Шкільний колектив Вовкодаївської гімназії висловлює 
щирі співчуття кочегару Вакуленку Івану Володимировичу з 
приводу тяжкої втрати – смерті батька 

ВАКУЛЕНКА Володимира Івановича.

Триває збір коштів на придбання  соціального житла. Ініціатива Новоайдарської  гро-
мадської 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 соціального житла  - номер картки 5168 

7574 1662 6457, Кожемякіна Тетяна Олександрівна, казначей організації «Милосердя».

Рятувальники Щастинського 
районного управління Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій у Луганській області 
закликають громадян дотримува-

тись правил пожежної безпеки в холодну пору року.
Під час експлуатації електрообігрівальних 

приладів слід:
- перед увімкненням обігрівального пристрою 

переконатись, що він не має механічних ушкоджень;
- не вмикати одночасно багато електроприладів у 

подовжувач, адже електромережа може не витрима-
ти перевантаження;

- не розміщувати обігрівач поблизу легкозаймис-
тих предметів;

- не накривати радіатор електроприладу та не ви-
користовувати обігрівач для сушки одягу;

- не обігрівати житло газовими, саморобними та 
несправними електрообігрівачами;

- не залишати ввімкненими електрообігрівальні 
пристрої під час виходу з будинку.

Пам’ятайте, що виконання цих рекомендацій 
стане гарантією безпеки для вас та ваших 

близьких. У разі виникнення пожежі чи іншої 
надзвичайної події негайно телефонуйте до 

Служби порятунку за номером “101”.

З настанням холодної пори року значна частина 
громадян використовує для обігріву своїх помеш-
кань пічне чи газове обладнання, а також побутові 
електроприлади. Під час їх експлуатації, у разі по-
рушень правил безпеки, виникають пожежі, які при-
зводять до трагічних наслідків, - люди втрачають 
своє житло і майно, часто гинуть або травмуються. 
Тому вогнеборці закликають кожного дотримувати-
ся правил пожежної безпеки під час опалення своїх 
домівок!

При використанні пічного опалення забороня-
ється:

- користуватись несправними опалювальними пе-
чами;

-  розпалювати печі легкозаймистими та горючи-
ми рідинами;

-  залишати печі, в яких горить вогонь, без наг-
ляду;

- доручати розпалювати печі та наглядати за ними 
дітям;

- використовувати дрова, довжина яких переви-
щує розміри топника;

-  сушити та зберігати на поверхні опалювальних 
печей горючі предмети;

-  закривати піддувало опалювальної печі, коли в 
ній ще горить вогонь або є жар;

- влаштовувати в якості димоходу металеві або 
азбестові труби.

В опалювальний сезон необхідно очищати дима-
рі від сажі хоча б один раз на два місяці.

Правила безпеки при використанні для опа-
лення газових приладів:

Забороняється самовільно змінювати передбаче-
ну проєктом схему прокладання газових мереж, ко-
ристуватись несправними або самостійно встанов-
леними газовими приладами.

У сильний вітер не рекомендується користувати-
ся газовими опалювальними приладами та колонка-
ми, які мають відвід продуктів згоряння в димоходи, 
оскільки є загроза виникнення зворотної тяги та по-
падання продуктів згоряння у приміщення.

В період значних похолодань необхідно регуляр-
но проводити огляд оголовків димоходів і вживати 
заходи щодо запобігання їх обмерзання та закупо-
рювання.

Забороняється використовувати для обігріву 
приміщень газові кухонні плити. Бережіть своє 
життя і майно від пожежі!

Правила пожежної безпеки в холодну пору року

Шановні громадяни! Бережіть своє життя і майно від пожежі!

СЕНО бесплатно, 0-50-045-38-76.

З 10.01.2022 по 31.01.2022 
року на території області 
проводитиметься конкурс 
на заміщення 15 вакантних 
посад дільничних офіцерів 
поліції територіальних під-
розділів ГУНП в Луганській 
області. 

Служба в поліції - це заробітна плата  від 12500 
грн (після успішного проходження первинної про-
фесійної підготовки), соціальне забезпечення згідно 
діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, 
компенсація оренди за винайм житла, професійна 
підготовка за міжнародними стандартами, можли-
вість підвищити освітній ступінь вищої освіти у ви-
щих навчальних закладах зі специфічними умовами 

навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, 
перспективи кар’єрного росту.

 Вимоги до кандидатів: 
• громадянство України, вік від 18 років
• вільне володіння українською мовою
• вища освіта
• знання Конституції України, ЗУ «Про Націо-

нальну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення.

За повною інформацією звертайтеся до сектору 
кадрового забезпечення  Щастинського РВП за адре-
сою: смт. Новоайдар, вул. Банківська, 19 або за теле-
фоном +380990515976.

Ю. ТЕРЕЩЕНКО, т.в.о. начальника 
відділу превенції Щастинського РВП ГУНП, 

майор поліції.

Національна поліція України інформує

Запрошуємо приєднатися до лав Національної поліції!!!

РО «Милосердие Новоайдарщины» купит или примет в дар лю-
бой ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ. Замерзает семья! 06445-9-35-45, 
0-50-518-10-92.

разное

Передплата на 2022 рік триває!
Шановні наші читачі, вірні друзі та прихильники! Дякуємо, що підтримали нас та 

передплатили «Вісник Новоайдарщини» на 2022 рік. Ми цінуємо вашу підтримку.
Ті, хто не встиг передплатити газету до 20 грудня 2021 року, ще мають можливість виписати 

газету в редакції або на поштових відділеннях помісячно або на півріччя..
Якщо передплачуєте газету на 1 місяць, вона коштуватиме 45 гривень, на півріччя – 270 

гривень. Обирайте той варіант, який зручніший для вас.
Але обов’язково залишайтесь з нами. Ми працюємо заради вас!

З повагою, ваш колектив редакції «Вісник Новоайдарщини».
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Відповідальний за випуск:
О. Часников.

21 січня 2022 року, Місяць у 
Діві

• 19 місячний день з 19:11 
20.01.2022 до 20:32 21.01.2022

• 20 місячний день з 20:32 
21.01.2022 і до наступного дня

Дев’ятнадцяту місячну добу 
можна назвати часом перевір-
ки на міцність. Місяць не буде 
випробовувати  нас просто так, 
проте розслаблятися не потріб-
но – саме сьогодні Всесвіт захоче 
дізнатися: а чи заслуговуємо ми 
на дари, якими нас обсипали в 
попередні місячні дні?

22 січня 2022 року, Місяць у 
Діві

• 20 місячний день з 20:32 до 
21.01.2022 до 21:54 22.01.2022

• 21 місячний день з 21:54 
22.01.2022 до наступного дня

Якщо ми відчуваємо сумніви, 
це не означає, що ми помиляє-
мося або поводимося неправиль-
но - це просто 20 місячний день 
такий, і потрібно ставитися до 
цього філософськи. Адже абсо-
лютне щастя недосяжне, хіба що 
в дитинстві, та й те, ця безтур-
ботність буває швидкоплинною і 
ледь відчутною.

23 січня 2022 року, Місяць у 
Терезах

• 21 місячний день з 21:54 
22.01.2022 до 23:16 23.01.2022

• 22 місячний день з 23:16 
23.01.2022 до наступного дня

Сьогодення завжди залежить 
від минулого, і саме сьогодні ми 

зможемо в цьо-
му переконатись. 
Двадцять перший 
місячний день 
можна назвати 
днем переосмис-
лення. Звичайно, 
ми не винаходи-
тимемо машину 
часу, щоб повер-
нутися назад і 
виправити деякі помилки, але ж 
майбутнє в наших руках, і почне-
мо робити його краще саме зараз 
- у двадцять перший місячний 
день.

24 січня 2022 року, Місяць у 
Терезах

• 22 місячний день з 23:16 
23.01.2022 до наступного дня

Двадцять друга місячна доба 
– це час мудрості та духовного 
пошуку. Сьогодні ми виходимо 
на фінішну пряму і намагаємось 
завершити справи, розібратися з 
проблемами та досягти внутріш-
ньої гармонії.

25 січня 2022 року, Місяць у 
Скорпіоні

• 22 місячний день з 23:16 
23.01.2022 до 00:40 25.01.2022

• 23 місячний день з 00:40 
25.01.2022 до наступного дня

Щоб нас не роздавила місячна 
та космічна енергія, у двадцять 
третю місячну добу важливо 
бути спритними та активними. 
Звичайно, атмосферний стовп - 
штука важка, але ми впораємося.

26 січня 2022 року, Місяць у 
Скорпіоні

• 23 місячний день c 00:40 
25.01.2022 по 02:08 26.01.2022

• 24 місячний день з 02:08 
26.01.2022 до наступного дня

Наша душа сьогодні співає і 
пурхає, і навіть тіло ось-ось забу-
де про те, що воно без крил, і ми 
помчимося в надхмарні дали. І 
справді, у двадцять четвертий мі-
сячний день у житті немає місця 
смутку і тузі – всі погані думки 
ніби вивітрилися, Місяць світить 
ніжно та ласкаво, і нам хочеться 
зробити щось особливе.

27 січня 2022 року Місяць у 
Стрільці.

• 24 місячний день c 02:08 
26.01.2022 по 03:40 27.01.2022

• 25 місячний день з 03:40 
27.01.2022 до наступного дня

Двадцять п’яту добу можна 
назвати часом мудрості, пророц-
тва та споглядання. Сьогодні не 
можна метушитися і займатися 
нісенітницею - всі великі справи 
відбуваються в двадцять п’ятий 
місячний день (ну, і в інші дні 
теж).

Шановні читачі та передплатники «Вісника 
Новоайдарщини»!  Ми продовжуємо на сторін-
ках газети рубрику, яка має назву «Творчість на-
ших земляків». Але розвивати її ми хочемо разом 
з вами, адже ми знаємо, які ви всі напрочуд та-
лановиті.

Тож якщо ви хочете поділитися своїм талан-
том та творчістю із прихильниками нашої га-
зети, надсилайте свої роботи (фото, малюнки, 
вірші, прозові твори) на нашу електронну адресу 
vestnikaydar.gmail.com, або на поштову адресу: 
93500 Новоайдар, кв. Миру 2/3, або на Вайбер: 
0673033480, зазначивши свої прізвище, ім’я, на-
селений пункт та назву роботи. І вони обов’яз-
ково знайдуть гідне місце на сторінках «ВН». З 
нетерпінням чекаємо!

Сьогодні до вашої уваги вірші Л. Заїки та                     
Є. Юхниці,  робота учениці НДШМ Діани Мель-
нікової.

22 січня, субота - Національний день відповідей на питання вашої 
кішки в США (в цей день любителі цих тварин приділяють деякий 
час в спробі з’ясувати, які питання ставить їх кішка); День святкуван-
ня Життя; Міжнародний цирковий фестиваль у Монте-Карло (дата на 
2022 рік. Зазвичай проводять у грудні)

23 січня, неділя - День почерку або День ручного письма (ідея 
американської Асоціації виробників); День вимірювання своєї ноги

24 січня, по-
неділок - День 
пивної банки 
(традиція збері-
гати пиво в алю-
мінієвій банці 
вперше з’явила-
ся в 1935 році); 
День сміху (гуч-
ний, сильний і 
тривалий сміх, 
від якого іноді 
зводить живіт); 
День компліменту (прекрасна можливість сказати кому-небудь щось 
позитивне)

25 січня, вівторок - День виключно для себе; День Роберта Берн-
са в Шотландії і Великобританії (Шотландський поет, фольклорист, 
автор численних віршів і поем - Бернс народився в цей день в 1759 
році); День навпаки (особливо популярний серед дітей, що насолод-
жуються тим абсурдом, коли ви говорите задом наперед)

26 січня, середа - День 
обміну насінням (садівники 
збираються разом і обміню-
ються насінням своїх кра-
щих рослин. Перше офіцій-
не свято відбулося 26 січня 
2006 року у Вашингтоні, 
округ Колумбія, США); День 
перегонів тарганів в Австра-
лії (в заходах представлені 

14 різних типів перегонів)
27 січня, четвер - День системи управління робочим часом (дата 

появи системи Punch Clock в США)

Çèìà
Пришла зима с метелями, 
Трескучими морозами, 
С редкими капелями, 
Со снежными заносами, 
С короткими днями, 
Длинными ночами, 
С веселыми праздниками, 
Медовыми пряниками 
С Рождественской колядой 
Да с крещенскою водой!

Лилия Заика, январь 2022.

Аби у січні достатніло сонця -
Я викладаю сніги мандаринками,

Й з будинків стишених, змерзлих кіосків
Маленьким сонечкам – оплески линуть.

…Так може, й в сонці – мільядр мандаринок,
І нагорі хтось малює для нас,

Аби раділи ми й в січні з будинків
Театру, банку, пошт і ощадкас.
…У заметіль ми смакуємо літо
Крюшонами з малинового морсу.

Євгеній Юхниця

На дво́рі зранку – віхола
 Молочна, невагома.
І очі мило бігають
По за́крутках знайомих,
…І колами  клубочить
Розсипчатою пудрою.
І віриш остато́чно
У зміни, хоч надумані.

Євгеній Юхниця


