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Шановні студенти, а також ті, 
хто присвятив своє життя студентству!

 Прийміть щирі вітання та найкращі
 побажання з нагоди цього свята!

Це найцікавіший, веселий і водночас дуже 
відповідальний етап у житті кожної людини, коли 
закладаються основи майбутніх професійних та 
життєвих успіхів. Бути студентом – означає бути 
незалежним, неупередженим, безстрашним, вірити в 
свої сили. Адже для вас, молодих та сміливих, нічого 
недосяжного немає. 

Вітаю  всіх тих, хто був студентом і ніколи не 
забуде свої студентські роки та протягом усього 
життя залишиться молодим, бо має в душі та очах 
незгасимий студентський вогник.

Бажаю колишнім і нинішнім студентам бути 
на рівні високих вимог сучасного життя. Щастя 
вам на життєвому шляху, вірних друзів, мудрих 
наставників, досвідчених колег, надійних партнерів. 
Нехай збудуться ваші мрії та назавжди збережеть-
ся у ваших серцях романтика студентського жит-
тя. Зі святом вас!

З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова. 

Шановні мешканці Новоайдарської ОТГ!
21 листопада ми разом з усією країною 

відзначаємо день Гідності та Свободи. 
В цей день ми віддаємо шану громадянському под-

вигу, патріотизму і мужності людей, які виступи-
ли на захист демократичних цінностей, відстояли 
національні інтереси і європейський вибір нашої дер-
жави. 

Ми не маємо морального права забути подвиги 
учасників Революції Гідності, учасників АТО, ООС, які 
відстоюють інтереси народу України в нелегкі часи 

сьогодення. Низько вклоняємося героям Небесної 

сотні, всім, хто віддав своє життя за право жити 
у вільній і незалежній державі, адже їх подвиг є 
неоціненним для України.

Від кожного з нас залежить, у якій Україні жити-
мемо ми і житимуть наступні покоління. 

Щиро вітаю усіх з Днем Гідності та Свободи! Ба-
жаю мирного неба над українською землею, родин-
ного добробуту і злагоди, незламної віри у щасливе 
майбутнє України та впевненості у завтрашньому 
дні.

   З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова. 

Шановні аграрії Новоайдарщини! 
Дорогі трудівники сільського господарства!

Вітаю вас з професійним святом – 
Днем працівників сільського господарства!

Це свято всіх, хто розумом і руками, серцем і ду-
шею, у селі і в місті щодня долучається до важливих 
аграрних справ. Це свято дбайливих господарів, неза-
лежно від форм власності та господарювання.

Висловлюю шану і подяку всім, хто з року в рік 
забезпечує стабільне зростання агропромислового 
комплексу громади – хліборобам, механізаторам, аг-
рономам, тваринникам, майстрам овочівництва та 
садівництва – всім, чиє життя невід’ємно пов’язане 
із сільськогосподарським виробництвом.

Міцного здоров’я вам, миру, злагоди, невичерпних 
життєвих сил і нових здобутків! Хай під мирним не-
бом України щедро родять ниви, у родинах панують 
достаток і благополуччя, а в серці кожного – щастя, 
радість і впевненість у завтрашньому дні!

З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова. 

- Це перший «фронт-офіс» на 
території Луганщини, і для нас це вкрай 
важливо, адже мета переслідується 
одна – щоб поліція була більш прозора, 
більш відкрита і корисна для людей, бо 
поліція Луганщини працює за принципом 
- поліція для людей, а не люди для поліції, 
- звертаючись до присутніх, наголосив 
Олег Григоров та подякував представ-
никам ПРООН та громади за підтримку 
і активну участь у реалізації проєкту 
«Фронт-офіс. Вас вітає поліція».

Голова Новоайдарської селищної 
ради Ігор Шопін, голова Щастинської 
РДА Тетяна Новикова та голо-
ва Щастинської районної ради Оле-
на Коробка привітали поліцейських з 
довгоочікуваною та значущою для гро-
мади подією. 

«Фронт-офіс» - це нова модель 
первинної комунікації поліції та населення поблизу зброй-
ного конфлікту, функціонування якого орієнтоване на макси-
мальну результативність, оперативне надання поліцейських 
послуг та комфортні умови для громадян. Це крок до зміни 
системи взаємовідносин між громадським суспільством та 
поліцейськими. 

Оновленим сучасним поліцейським сервісом мають змо-
гу користатися громадяни, які звертаються за допомогою 
до поліцейських Щастинського району. У такому «фронт-

офісі» вони зможуть швидко та якісно отримати будь-яку 
поліцейську послугу, написати заяву про вчинення правопо-
рушення, дізнатися про результати розгляду свого звернен-
ня, швидко отримати консультацію та залишити відгук про 
роботу поліцейських.

Довідково: облаштування фронт-офісу здійснено у 
межах проекту «Фронт-офіс. Вас вітає поліція», що 
реалізовується Новоайдарською районною ГО «Добробут» 
у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру 
за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції.

12 листопада очільник поліції Луганщини Олег Григоров разом з головою Новоайдарської селищної ради 
Ігорем Шопіним та фахівцем з мобілізації громад Програми ООН з «Відновлення та розбудови миру» Емілем 
Коренєвим урочисто відкрили «фронт-офіс» Щастинського районного відділу поліції.
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Це – чемпіонка всеукраїн-
ських спортивних змагань з 
плавання Ганна Поліщук та її 
тренер Надія Можаєва.

Про це йдеться в Указі Пре-
зидента України Володимира Зе-
ленського № 566/2021 «Про при-
значення стипендій Президента 
України для дітей з інвалідні-
стю, які мають високі досягнен-
ня у всеукраїнських спортивних 
змаганнях, та їх тренерів».

У документі, зокрема, зазна-
чено, що відповідно до Указу 
Президента України від 30 лип-
ня 2019 року № 561 «Про сти-
пендії Президента України для 
дітей з інвалідністю, які мають 
високі досягнення у всеукраїн-
ських спортивних змаганнях, та 
їх тренерів» стипендії Прези-
дента України призначено дітям 
з інвалідністю, які мають високі 
досягнення у всеукраїнських 
спортивних змаганнях, та їх тре-
нерам.

Серед них і представники Лу-
ганщини.

Вітаємо!
loga.gov.ua

Відповідне рішення прийнято на засіданні регіональної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
8 листопада.

Як зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Олек-
сій Смирнов, необхідно розглядати всі можливі ситуації з електро-
постачанням, які можуть виникнути на Луганщині, особливо під час 
опалювального періоду, щоб жителі області почували себе в безпеці.

Так, у разі перебоїв в роботі на електропідстанції ПС 500/220 кВ 
«Кремінська» в області залишиться єдине джерело електроенергії – а 
саме, ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК «Східенерго».

Однак, вугілля марки «А», яке підприємство раніше отримувало з 
РФ та яке неможливо доставити з підконтрольної українській владі 
території, залишилося на 36 діб.

Як повідомили представники Луганської ТЕС, яка є найбільшим 
виробником електричної енергії в Луганській області та єдиним ви-
робником теплової енергії для споживачів міста Щастя, працювати 
на природному газі без додаткових пільг підприємству економічно 
не вигідно.

Без електрозабезпечення можуть залишитися користувачі І катего-
рії, а саме стратегічні підприємства та об’єкти критичної інфраструк-
тури, школи, дитсадки, медустанови тощо.

Також безпосередньо в Щасті в опалювальний період без тепло-
забезпечення можуть залишиться близько дев’яти тисяч мешканців, 
три школи, два дитячих садка, міська лікарня, державні та комуналь-
ні установи.

Тому для унеможливлення виникнення надзвичайної ситуації під 
час засідання прийнято низку рішень.

Зокрема, підготувати листа до Кабінету Міністрів України про на-
дання доручення Міністерству енергетики України щодо розробки та 
винесення на розгляд Уряду механізмів безперебійного постачання 
НАК «Нафтогаз України» природного газу на ВП «Луганська ТЕС» 
ТОВ «ДТЕК «Східенерго».

Також відповідним службам необхідно забезпечити відповідні 
технічні умови при транспортуванні та розподілі природного газу 
для забезпечення потреб ВП «Луганська ТЕС» для генерації елек-
троенергії, вжити заходів щодо надійності роботи транзитів ліній 
електропередач 110 кВ «Сіль – Бахмутська – Ювілейна» та «Сватове 
– Курилівка».

Керівникові Щастинської міської військово-цивільної адміністра-
ції доручено вжити заходів щодо забезпечення альтернативних варі-
антів опалення соціальних об’єктів та соціально вразливих верств 
населення міста.
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Відбулася онлайн-нарада з 
фахівцями відділів освіти, відпо-
відальними за впровадження в 
школах територіальних громад 
Всеукраїнської дитячо-юнаць-
кої військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») у 2021-2022 
навчальному році.

Організаторами є Департамент 
освіти і науки облдержадміні-
страції та Луганський обласний 
центр дитячо-юнацького туризму 
і краєзнавства.

Участь у заході взяли фахівці 
із 17 територіальних громад ре-
гіону.

Під час наради підбито під-
сумки проведення у 2021 році ІІ 
(обласного) етапу гри в області та 

ознайомлено з підсумками участі 
роїв Луганщини усіх вікових груп 
у ІІІ етапі гри.

Для учасників підготували 
моніторинг стану розвитку гри в 
області після реформи децентра-
лізації.

Увагу присутніх було зверну-
то на нормативне забезпечення 
проведення Всеукраїнської ди-
тячо-юнацької військово-патріо-
тичної гри «Сокіл» («Джура») у 
Луганській області та організацію 
роботи роїв і куренів на базі за-
кладів освіти.

Крім того, надано методичні 
матеріали щодо впровадження 
гри «Джура» у закладах освіти 
Луганщини та висловлено по-

бажання на активний розвиток 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Со-
кіл» («Джура») у новоутворених 
громадах.

loga.gov.ua

Презентовані підсумки 
вступної кампанії до україн-
ських закладів вищої освіти осіб 
з тимчасово окупованих тери-
торій Донбасу та Криму в 2021 
році.

Слід відзначити, що з початку 
роботи освітніх центрів «Крим –
Україна» та «Донбас – Україна», 
створених у 2016 році, вдвічі 
збільшилася кількість вступників 
із тимчасово окупованих терито-
рій Криму та Донбасу до україн-
ських закладів вищої освіти.

До Східноукраїнського націо-
нального університету імені Во-
лодимира Даля цьогоріч вступили 
152 особи. Цей виш – лідер серед 
абітурієнтів із тимчасово окупо-
ваних територій. 

До п’ятірки рейтингу увійшов 
і ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевчен-
ка» – 89 вступників.

Загалом через освітні центри у 
поточному році на навчання було 
зараховано 2 083 студенти. Для 
безпеки вступників у рейтингових 
списках і наказах про зарахування 
їхні прізвища шифрувалися.

Для порівняння, в 2016 році 
через освітні центри «Донбас – 
Україна» у виші країни вступи-
ли 855 осіб, в 2018 році – 1 522, 
у 2020 році – 1 629, цьогоріч –                                                    
1 746.

Вступна кампанія тривала з 7 
червня до 24 вересня. 

Абітурієнти з Донбасу віддали 
перевагу таким спеціальностям: 
право – 111 осіб, менеджмент – 
86, медицина – 79, комп’ютерні 
науки – 77 осіб, інженерія про-
грамного забезпечення – 73.

Нагадаємо, що для поліпшення 
процедури вступу був затвердже-
ний та введений у дію новий По-
рядок прийому мешканців ТОТ та 
територій населених пунктів на 
лінії зіткнення.

Порядок містить вдоскона-
лений механізм, який дозволяє 
вступникам проходити річне оці-
нювання та державну підсумкову 
атестацію, отримувати документ 
державного зразка про базову се-
редню освіту або повну загальну 
середню освіту, а також вступати 
до закладів освіти для здобуття 
вищої, фахової передвищої або 
професійно-технічної освіти. 
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за матеріалами Міністерства 

освіти і науки України

 

 
 

 
 

 
 

 

 

12 листопада відбулося підпи-
сання відповідного Меморандуму 
про співпрацю та взаємодію між 
Східним оперативно-територіаль-
ним об’єднанням Національної 
гвардії України та Луганською 
обласною державною адміністра-
цією.

«Дякую усім, хто брав участь в 
розробці меморандуму. Сподіва-
юсь, завдяки його впровадженню 
ми ще більше укріпимо мораль-
ний дух наших бійців – їм дуже 
потрібні підтримка в освіті та 
різнобарвне культурне збагачен-
ня, – наголосив перший заступ-
ник голови облдержадміністрації 
Олексій Смирнов. – Підписання 
меморандуму є ще одним важ-
ливим кроком на шляху до пере-
моги, адже захисникам, якими б 
мужніми вони не були, як ніколи 

важливі наша підтримка та духов-
ний розвиток».

Документ, зокрема, передбачає 
організацію широкої співпраці 
між сторонами стосовно надання 
допомоги в організації культурно-
го відпочинку військовослужбов-
ців Національної гвардії України 
та популяризації освітнього та 
культурно-мистецького життя.

Олексій Смирнов додав, що 
документ офіційно закріплює уже 
давно складені міцні й дружні від-
носини між Луганською обласною 
державною адміністрацією та 
Східним оперативно-територіаль-
ним об’єднанням Національної 
гвардії України, а також надасть 
можливість і надалі укріплювати 
моральний дух та підвищувати 

культурний і освітній рівні вій-
ськовослужбовців.

Заступник начальника Східно-
го оперативно-територіального 
об’єднання Національної гвардії 
України з персоналу полковник 
Сергій Ховайло висловив подяку 
за реалізацію пропозиції щодо 
створення цього програмного ме-
морандуму: «Такі проєкти Наці-
ональна гвардія просуває по всій 
території України. Дуже приєм-
но, що першими із детальними 
пропозиціями відгукнулися саме 
області Сходу країни. Тож, на-
ших військових, в першу чергу, 
строковиків, якісно навчатимуть 
не тільки військовій справі, а й 
примножуватимуть культурний, 
науковий, духовний розвиток осо-
бистості».

loga.gov.ua

Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник об-
ласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай узяв участь 
у заходах. У рамках робочого візиту до району проведення операції 
Об’єднаних сил зустрівся із Міністром оборони України Олексієм 
Резніковим та Головнокомандувачем Збройних Сил України гене-
рал-лейтенантом Валерієм Залужним.

Глава оборонного відомства подякував українським військово- 
службовцям за службу та вручив кращим особисту зброю.

Також у ході візиту Олексій Резніков та Валерій Залужний відвіда-
ти військові підрозділи, залучені до заходів із відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Луганській та Донецькій об-
ластях.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк 
проінформував про поточну та безпекову ситуацію на сході України.

loga.gov.ua
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СФГ «Айдар-Овощ» під керів-
ництвом О.Л. Павлова є одним з 
найсильніших сільських госпо-
дарств в нашому районі.  До речі, 
цього року господарство святкує 
свій 21-ий День народження.

Колектив СФГ – єдина згур-
тована команда, в якій кожний – 
майстер своєї справи. Практично 
цілий рік, без перерв, працюють 
вони на полях, на току, використо-
вуючи сучасну техніку та сучасні 
технології вирощування сіль-
госпкультур. 

В обробітку господарство має 
4 000 га землі, й до кожного сан-
тиметру тут звикли ставитись з 
турботою, піклуватися та догля-
дати. І за це земля-годувальниця 
віддячує сторицею.

«Робота на землі, -  зауважує 
керівник СФГ «Айдар-Овощ» 
Олексій Павлов, - це робота ці-
лодобова, цілорічна. Перерв тут 
просто немає й бути не може. Ма-
буть, і пояснювати не треба.  Ми 
маємо піклуватися про землю, 
засівати її, збирати врожай, обро-
бляти. І всі ці процеси ми викону-
ємо незалежно від погодних умов. 

Це – наша робота, яку ми по-
винні виконувати відмінно, аби 
земля віддячила нам гарними вро-
жаями. Ми робимо максимально 
залежне від нас, а далі вже, як-то 
кажуть, як Бог дасть. Восени та 

навесні ми проводимо комплекси 
весняно-польових та осінньо-по-
льових робіт. Влітку та восени 
збираємо врожаї, піклуємось про 
їх збереження. Взимку також мо-
ніторимо ситуацію, займаємось 
ремонтом та вдосконаленням 
сільськогосподарської техніки. 
Можна сказати, що готуємося ми 
до жнив цілий рік. Це наполегли-
ва праця кожного із співробітни-
ків нашого колективу. Всі опера-
ції: чи то посів, чи то внесення 
добрив, чи обробка міжрядь і 
т.д. вимагають від кожного ме-
ханізатора, кожного робітника, 
агронома високого професіона-
лізму, відповідальності. Не буде 
перебільшенням, коли скажу, що 
всі ми ставимося до землі з лю-
бов'ю і турботою. Тільки в цьому 
випадку вона віддячить щедрими 
врожаями.

Кожен член нашого колективу 
– на своєму місці. Ми об’єднані 
спільною метою, всі знають, зара-
ди чого працюють, і роблять це з 
віддачею, з совістю.  Сфера сіль-
ського господарства потребує що-
денного моніторингу, постійного 
руху, вдосконалення. Робота на 
землі не буде терпіти статичнос-
ті. Я тримаю руку «на пульсі» 
всього нового, що відбувається 
в землеробстві. Ми займаємось 
вдосконаленням техніки. Адже 

кожне поле, кожний клаптик зем-
лі – унікальні, і ми переробляємо 
техніку так, щоб вона принесла 
максимальну користь. Один з го-
ловних чинних факторів для нас – 
працювати в гармонії з природою, 
не порушуючи її діалектику. Коли 
ти поважаєш землю, вона поважає 
тебе».

Вдосконалення та новатор-
ство, мабуть, без цього СФГ 
«Айдар-Овощ» ми собі уявити 
не можемо! Про незвичний під-
хід до роботи Олексія Павлова 
вже ходять легенди. Вже нікого 
не дивує, що різноманітні делега-
ції, перші керівники області та й 
усієї України їдуть саме до цього 
господарства аби перейняти дос-
від. Бо тут дійсно є на що поди-
витися, і байдужими ви точно не 
залишитеся.

Наприклад, багато галасу наро-
била технологія зберігання зерна 

в спеціальних резерву-
арах -  мішках-рукавах, 
аналогів якої довго не 
було, а, може, й зараз 
немає в Луганській об-
ласті. 

«Це мобільний та 
дешевий спосіб збері-
гання, оскільки не по-
трібно будувати ніяких 
складів. Його перевага 
у тому, що у мішках 
утворюється замкну-
тий простір, і всі про-
цеси бродіння прак-
тично неможливі. У 
цих мішках зерно збе-
рігається значно краще 
і довше», – зазначив 
Олексій Павлов. 

Сильне враження справляє й 
удосконалена власноруч закор-
донна і українська сільськогоспо-
дарська техніка, досвідом модер-
нізації якої О. Л. Павлов теж  радо 
ділиться.

Звичайно, важливе питання й 
врожаю-2021. Площі КФХ «Ай-
дар-Овощ» традиційно засіва-
ються такими культурами як го-
рох, ячмінь, жито, яра пшениця 
та озима пшениця. Цьогоріч, як 
розповідав Олексій Леонідович 
в інтерв’ю в самий розпал жнив,  
озимі пройшли випробування 
сильними морозами. На перший 
погляд здавалось, що шансів ви-
жити за таких складних умов у 
них просто немає. Але праців-
никами господарства був про-
ведений цілий комплекс робіт з 
підживлення та з догляду за посі-
вами. Рослини були міцні, до того 

ж, порадували  і опади, що зіграло 
на користь майбутньому врожаю. 
Тож врожай 2021 року «павловці» 
відстояли.

Збиральна кампанія проходила 
з високими темпами, адже зібра-
ти урожай потрібно було  в опти-
мальні терміни.  В жнивах були 
задіяні 4 комбайна «Кейс», також 
9 одиниць техніки  -  на відвезен-
ні, ще дві одиниці – на току. 

До свого професійного свя-
та – Дня працівників сільського 
господарства – колектив СФГ 
«Айдар-Овощ» на чолі з Олексі-
єм Павловим підходить у своєму 
звичному робочому настрої. Роз-
слаблятися ніколи, та вони цього 
й не прагнуть, адже  робота при-
носить таке задоволення, що за-
бувати про неї навіть не хочеться. 

Мріють про здорову стабіль-
ність, про впевненість у майбут-
ньому, про те, щоб працювати 
аграріям не заважали. А вони вже 
точно зроблять все залежне від 
них, аби колосилася золотом та 
віддячувала щедрими врожаями 
їхня дорогоцінна нива.

Щиро вітаємо з професійним 
святом! Хай і надалі рясно коло-
сяться багатими врожаями ниви, 
хай втілюються в життя всі плани, 
задуми та сподівання на благо рід-
ного краю. Нехай осінь дарує вам 
щедрі плоди праці, принесе в кож-
ну родину мир і спокій, достаток 
і людське щастя. Нехай обходять 
природні стихії, а ваші родини 
живуть у затишку, щасті, благопо-
луччі та при доброму здоров’ї!

М. ТИХОНОВА.

Костянтин Подлєгаєв родом 
із Луганської області. Він багато 
вчився, одна зі спеціальностей 
пов’язана з екологією та марке-
тингом, що стало у нагоді у те-
перішній його справі. А історія 
почалася у Києві, де компанія 
переселенців обговорювала пер-
спективи підприємницької діяль-
ності в аграрному секторі.

— Один з наших товаришів (у 
подальшому він став і наставни-
ком) до війни займався розвитком 
сільгосппідприємства «Мічурін-
ське» у Райгородці. Ми багато 
спілкувалися і радилися. Коли 
прийшов час змінювати життя, 
я повернувся до рідного краю з 
усвідомленням, що хотілося б 
розвиватися в цьому напрямку. 

Так Костянтин став одним з 
співвласників приватного акці-
онерного товариства «Мічурін-
ське». Війна наклала відбиток на 
господарство: воно вже не прино-
сило прибутку і стояло занедба-
ним. Більшість фахівців виїхала, 
робота зупинилася. Працювала 
лише охорона, яка стежила, аби не 
розграбували те, що залишилося. 

— Коли ми почали все від-
новлювати, то жили практично 
в спартанських умовах. Зробили 
ремонт офісної будівлі, з часом 
визначилися з напрямками робо-
ти. Вирішили розвивати теплиці, 
сад, пасіку, вирощувати польові 
культури. Серед співвласників ви-
брали відповідального за кожний 
напрямок. 

Але ж ніхто з нових господарів 
«Мічурінського» не був фаховим 
аграрієм, тож вони потребува-
ли консалтингової допомоги. І 

отримали її від проєкту USAID 
«Економічна підтримка Східної 
України», спрямованого на при-
вертання уваги до потреб та мож-
ливостей Сходу. 

— Я впевнений, що без інфор-
маційної підтримки результати 
були б набагато гіршими, — зі-
знається Костянтин. — Нам орга-

нізували відвідування навчальних 
конференцій, ми їздили до різних 
місць на виставки, ярмарки. Так 
ми з легкістю почали освоювати 
сільськогосподарський напрямок. 
З’являлися ділові знайомства, які 
дуже допомогли нам в подальшо-
му. 

Власне яблуневим садом гос-

подарство «Мічурінське» займа-
ється рік. Сад функціонував з 
2008 року, але зрозуміло, що з 
початком бойових дій він став 
практично покинутим. За словами 
Костянтина, на початку діяльно-
сті сталися прорахунки, але під-
приємці навчилися сприймати їх 
як досвід. І не соромилися звер-

татися за підтримкою. Зокрема,  
порадами щодо саду їм допомага-
ла консультантка проєкту USAID 
Ніна Дмитраш, фахівчиня з ви-
рощування плодових та ягідних 
культур. 

— Коли я вперше потрапила до 
саду, було видно, що йому потріб-
на фахова допомога. Ми склали 

покрокову технологічну карту. Я 
давала поради працівникам саду: 
що зробити у першу чергу, як під-
різати дерева, яке потрібно внести 
добриво, які препарати кращі для 
захисту від шкідників, як органі-
зувати полив, — розповідає кон-
сультантка.

Завдяки її рекомендаціям сад у 
«Мічурінському» отримав шанс 
на відновлення. Навесні дерева 
зацвіли, а подальший догляд дав 
приголомшливий результат — по-
при складну погоду під час цві-
тіння, спекотне літо, відсутність 
дощів. 

— Торік у недоглянутому саду 
зібрали близько 100 тонн яблук. 
Нині ми ще продовжуємо збір 
врожаю, але точно буде не менше 
400 тонн. Серед сортів — Гала, 
Голден,  Симиренка, Фуджи, Бре-
бурн та Гренні Сміт, — звітує Кос-
тянтин.

— Це прекрасний прогрес за 
один рік, хоча попереду ще бага-
то роботи. Але я бачу готовність 
працювати та покращувати агро-

технічні процеси для плодоно-
шення та виведення саду на повну 
потужність. Тож вірю, що у «Мі-
чурінського» все вийде, — каже 
Ніна Дмитраш.

У команді садоводів наразі 
близько п’ятнадцяти людей, у пе-
ріод сезонних робіт – до сорока, 
бо винаймають робітників. Яблу-
ка з «Мічурінського» вже почали 
продавати на оптовому ринку у 
Сєвєродонецьку, а також у мере-
жі супермаркетів «Сім’я». Але 
зупинятися на досягнутому під-
приємці не збираються. На одній 
з виставок вони познайомилися 
з компанією, яка має переробний 
цех у Харкові. Тепер вони постав-
ляють яблука і туди, отримуючи 
натуральний яблучний сік без 
консервантів і цукру. 

— Плануємо виходити на ри-
нок Києва із соком за соціальною 
ціною, нижчою за інші, — каже 
Костянтин. — Перш за все, товар 
не повинен поступатися імпорт-
ним за якістю. Ми відвідували 
кілька переробних виробництв на 
території України, і нам, звісно, 
хотілося б відкрити власне. Є ідеї 
провести ремонт в старому цеху 
підприємства, зробити його енер-
гоефективним, оновити та налаго-
дити під переробку. 

Відкриття такого цеху означа-
ло б, насамперед, роботу для од-
носельців. Для Костянтина Под-
лєгаєва це важливо — аби рідний 
край розвивався і люди були ща-
сливими. І щоб не їхали з села, а, 
навпаки, поверталися і мали мож-
ливість працювати та заробляти. 

Лілія УДОДЕНКО/
Громада Схід №19(51) 2021.

Пізня осінь – традиційна пора завершення сільськогоспо-
дарських робіт, а ще на цей час припадає професійне свято 
аграріїв. Це насамперед визнання звитяжної хліборобської 
праці на благо країни і людей, це хвала мозолястим рукам се-
лян, які знають справжню ціну хліба!  Завдяки працелюбно-
сті, мудрості, досвідченості трударів живе наша українська 
нива.

Коли в ідею віриш не лише ти сам, а й люди поруч, то мож-
ливо все. Потрібен лише час, аби зникли хмари і вийшло сон-
це, яке щедро насичить життям неодмінний врожай. Про це 
добре знають у селі Райгородка на Луганщині, де на 30 гекта-
рах землі відродили вирощення яблук. 

Фото з архіву редакції
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Гості та учасники виставки
Тринадцята міжнародна ви-

ставка «Інноватика в сучасній 
освіті» й виставка освіти за кор-
доном «World Edu» відбулись на-
прикінці жовтня. Організувала й 
провела виставки Компанія «Ви-
ставковий Світ» за інформацій-
ної та методично-організаційної 
підтримки Міністерства освіти і 
науки України, Національної ака-
демії педагогічних наук України 
та Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту 
освіти».

Привітання учасникам, ор-
ганізаторам і гостям надіслали 
Міністр освіти і науки України 
Сергій Шкарлет, Президент На-
ціональної академії педагогічних 
наук України Василь Кремень, 
директор Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» Євген Баженков.

Виставка представила 320 
учасників із 21 регіону України, а 
також Литви, Греції, Чехії, Поль-
щі,  Словаччини.

«Інноватика в сучасній осві-
ті» - єдиний професійний форум 
освітніх, наукових і науково-тех-
нічних інновацій в Україні, на 
якому широко представлені су-
часні досягнення галузі освіти. 
Це ефективний майданчик для 
презентації новітніх педагогічних 
матеріалів і досвіду, обговорення 
освітніх проєктів, конструктивно-
го спілкування між виробниками 
сучасних технологій та їх безпо-
середніми користувачами, про-
фесійне інформаційне поле для 
ділових контактів із розвитку на-
уково-технічних досліджень, об-
говорення аспектів упровадження 
в освітній процес сучасних техно-
логій і методик.

Результати Луганщини
Професійна освіта Луганщини 

в черговий раз стала учасницею 
щорічного масштабного заходу у 
галузі освіти – ХІІІ Міжнародної 
виставки «Інноватика в сучасній 
освіті». Цього року наш регіон 
представляли Навчально-мето-
дичний центр професійно-тех-
нічної освіти у Луганській об-
ласті та 14 закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти. 
У рамках участі у виставці ДНЗ 
«Луганський центр професій-
но-технічної освіти державної 
служби зайнятості» удостоєно по-
чесним званням «Лідер інновацій 
в освіті». 

Шість закладів професійної 
освіти області відзначено у кон-
курсі з тематичних номінацій та 
нагороджено золотими медалями: 
НМЦ ПТО у Луганській області; 
ДПТНЗ «Привільський профе-
сійний ліцей»;  Лисичанський 
професійний торгово-кулінарний 
ліцей; Марківський професійний 
аграрний ліцей; Новоайдарський 
професійний аграрний ліцей (чим 
пишаємося особливо); Навчаль-
ний пункт аварійно-рятувального 
загону спеціального призначен-
ня Головного управління ДСНС 
України у Луганській області. 

Це був цікавий та безцінний 
обмін досвідом використання су-
часних освітніх технологій і ре-
сурсів, цифрових інструментів в 

освітньому процесі; презентація 
кращих педагогічних практик, 
творчих ідей і перспектив; демон-
страція сучасного навчального 
обладнання, програм, методич-
них матеріалів від науковців та 
освітян-практиків.

Обговорення проблем ін-
новаційного розвитку освіти 
відбулося на 53 конференціях, 
презентаціях, семіна-
рах, круглих столах, 
майстер-класах за 
участю практичних 
працівників галузі 
освіти, керівників, 
науковців, провідних 
фахівців Міністер-
ства освіти і науки 
України, Національ-
ної академії педаго-
гічних наук України, 
Державної наукової 
установи «Інститут 
модернізації змісту 
освіти», виробників 
і постачальників за-
собів навчання, всіх 
бажаючих і зацікав-
лених у проблематиці 
реформування галузі.

Для учасників ви-
ставки були проведе-
ні виставкові конкур-
си «Лідер інновацій 
в освіті» й конкурси 
з тематичних номі-
націй. Експертну 
оцінку якості робіт проводили 
науковці й фахівці відділу науко-
вого та навчально-методичного 
забезпечення змісту професійної 
освіти Державної наукової уста-
нови «Інститут модернізації змі-
сту освіти»; Інституту педагогіки 
Національної академії педагогіч-
них наук України, Інституту ін-
формаційних технологій і засобів 
навчання Національної академії 
педагогічних наук України.

Досягнення та враження           
новоайдарців

Золота медаль - це вже не пер-
ша нагорода такого рівня, яку 
отримує Новоайдарський ПАЛ 
за участь в міжнародних вистав-
ках. Ми із задоволенням поспіл-
кувались з чудовим викладачем, 
справжнім професіоналом, енту-

зіастом та патріотом своєї справи 
Віктором Івановичем Білобро-
вим, який зробив свій неоцінен-
ний внесок у черговий успіх рід-
ного навчального закладу. Їхали 
на виставку представники Ново-
айдарського ПАЛ сміливо, адже 
вони, як і весь колектив, вакцино-
вані від Covid-19.

«Це вже четверта міжнародна 

виставка, в якій наш навчальний 
заклад бере активну участь. Спи-
таєте, для чого це потрібно? Для 
іміджу ліцею, щоб довести, що 
тут працюють гарні викладачі, 
яким небайдуже, тут навчають-
ся здібні учні, які є конкуренто-
спроможними на ринку праці, які 
досягають успіху у житті. Я осо-
бисто вважаю, якщо ти працюєш 
не для галочки, а для результату, 
то ти вже є патріотом навчально-
го закладу, а відповідно і Малої 
батьківщини, і країни.

Мої функціональні обов’язки 
по-доброму змушують мене бути 
в тонусі, прагнути вдосконален-
ня. Я не звик робити як-небудь. 
Не маю на це права, адже працюю 
з різними категоріями здобувачів 
освіти. Це не тільки студенти. Це 

вже й випускники, які проходять 
курси підвищення кваліфікації, 
це і дорослі люди, які вже в зрі-
лому віці опановують професію 
тракториста, це і мої колеги з об-
ласної школи передового досвіду, 
яку я очолюю вже багато років. 
Все це підштовхує до активної 
роботи, яка стане корисною бага-
тьом.

Тож, 2018 року, коли 
вперше брали участь 
у виставці, отримали 
Диплом. Наступного 
року готувались більш 
масштабно, зібрали 
багатий дидактичний 
матеріал та отримали 
Бронзову медаль. 2020 
року взяли «золото», 
поділившись досвідом 
організації та впрова-
дження дистанційного 
навчання. Цього року 
наша участь також при-
несла Золоту медаль  у 
номінації «Упрова-
дження в освітню ді-
яльність інноваційних 
проєктів, моделей, 
систем, технологій, ме-
тодик, що спрямоване 
на підвищення якості 
освіти».

Подібні заходи я 
завжди намагаюсь ви-
користати на повну, аби 
поспілкуватись з ко-

легами з різних куточків країни, 
знайти щось цікаве для себе. На 
жаль, цього року, мабуть, через 
пандемію, не всі заклади проф-                                                                    
техосвіти змогли взяти участь, 
але я познайомився з діяльністю 
деяких іноземних вузів. Було ці-
каво.

Окремі враження завжди зали-
шає участь нашої делегації, Лу-
ганської області. Дійсно, вміємо 
себе позиціонувати та дивувати. 
Представники Маркіщини, Ли-
сичанська, Центру професійної 
перепідготовки обласного ЦЗ де-
монстрували цікаві майстер-кла-
си та пригощали найрізнома-
нітнішими смаколиками. Але, 
звичайно, найцікавіше було в па-
вільйоні Новоайдарського ПАЛ. 
Тут господарювала Наталія Воло-

димирівна Махарашвілі, яку вже 
добре знають та на майстер-класи 
якої завжди чекають з нетерпін-
ням. Саме біля нас завжди буває 
гамірно, як у вулику».

Розробки Віктора Івановича 
викликають щирий захват, захо-
плення та повагу. В. І. Білобров 
є автором робочих зошитів з еко-
номіки та сільськогосподарських 
машин, електронних навчаль-
но-методичних комплексів для 
вивчення сільськогосподарської 
техніки нового покоління, елек-
тронних посібників для підго-
товки трактористів-машиністів 
сільськогосподарського вироб-
ництва, електронних навчальних 
практикумів, навчальних альбо-
мів.  Дослідженню, апробації та  
впровадженню в освітній  про-
стір інноваційних  електронних і 
друкованих  дидактичних засобів 
в  навчальний  процес аграрних  
професійно-технічних закладів 
присвячені  публікації  виклада-
ча спецдисциплін Білоброва В.І. 
на сторінках  журналу «Проф-                 
техосвіта». Тож, звичайно,  вся ця 
багаторічна комплексна робота не 
могла не принести Віктору Івано-
вичу Білоброву й всьому колекти-
ву НПАЛ Золоту медаль Міжна-
родної виставки.

Надалі в амбітних планах В.І. 
Білоброва й колективу ліцею по-
працювати ще наполегливіше та 
отримати почесне звання «Лідер 
інновацій в освіті».

Як ми вже сказали, одним 
з найцікавіших та наймасові-
ших майстер-класів став МК 
від майстра виробничого нав-
чання Новоайдарського ПАЛ                                            
Н. В. Махарашвілі (нагороджена 
сертифікатом). «Цього разу наш 
майстер-клас мав назву «Сир – 
насолода гурманів», - розповідає 
Наталія Володимирівна. – За мету 
ми ставили навчити людей за ор-
ганолептичними показниками 
(смак, колір та ін.) обирати якіс-
ний сир. МК проводили з напів-
твердими сирами «Голандський» 
та «Російський» ТМ «Комо». Ми 
придумали цікаву подачу, під-
готували трав’яний чай до сиру, 
адже тільки запиваючи гарячим 
напоєм, можна розкуштувати 
справжній молочний смак сиру. 
Звичайно, якщо він є. 

Я із задоволенням подивила-
ся майстер-класи від своїх колег, 
дізналась щось нове, цікаве та ко-
рисне для себе. Побачилася з ко-
легами з різних регіонів України. 
З багатьма ми вже встигли стати 
добрими друзями, тож було при-
ємно з ними побачитися.

Що хочу додати, це враження 
від атмосфери. У делегації Луган-
ської області вони завжди такі до-
брі, душевні й дружні. Начальник 
метод центру В. Артюшенко вміє 
нас здружити, і ми почуваємося 
єдиним цілим».

Щиро вітаємо В.І. Білобро-
ва, Н.В. Махарашвілі, колектив 
НПАЛ з високою оцінкою їх-
ньої праці. Бажаємо здоров’я, 
оптимізму, звичайно, нових до-
сягнень та отримання такого 
бажаного й заслуженого звання 
«Лідер освіти». Ви на правиль-
ному шляху! Так тримати!

М. ТИХОНОВА.

На Тринадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» у Київському Палаці Спорту 
відбулося нагородження переможців конкурсу з тематичних номінацій. Новоайдарський професійний 
аграрний ліцей нагороджено золотою медаллю у номінації «Упровадження в освітню діяльність 
інноваційних проєктів, моделей, систем, технологій, методик, що спрямоване на підвищення якості 
освіти» (автор Білобров В.І.). 
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Итак, по порядку. Когда он в 
двухэтажном доме на квартале 
Мира держал мини-стадо кур, не 
часто, но проведывал однодумца, 
любителя природы, труженика. 
Бывало, стою у вольера и лю-
буюсь голошейными, крупной 
рыжеватой птицей, петухами с 
невиданных размеров гребнями, 
карликовой птицей. Заметил, что 
каждый год новая порода кур. 
Закупал яйцо и выводил породы 
московская черная, юрловская го-
лосистая, курчавые. На выставке 
они были б вне конкуренции.

Александр гордился своим 
хлопотным хозяйством, но руки 
тосковали по своей земле. Пусть 
небольшой кусочек, но свой. На-
корми земельку, и она отблагода-
рит сторицей. Присмотрел учас-
ток в живописном местечке близ 
соснового парка отдыха. Взял 
разрешение на строительство. 
Очистил, раскорчевал участок, 
поросший кустарником и зава-
ленный отходами строительного 
материала. Можете представить, 
что это стоило?

Александр Курилов вспоми-
нает: «Много на это ушло сил, 
времени и средств. Зато сколько 
удовольствия получил. Сегодня 
в полной мере пожинаю добрые 
плоды этого труда». Александр 
Васильевич, поверьте мне, насто-
ящий гений. Он сегодня смотрит 
на засуху глазами самого расте-
ния (таких людей очень мало. 
Если говорить о нашем районе, то 
он единственный).

На приусадебном участке 
Александра Васильевича соз-
дана богатая коллекция расте-
ний – лучших сортов, редких и 
полезных видов. Я не смог по-
считать и попросил это сделать 

хозяина подворья. 
Их оказалось око-
ло восьмидеся-
ти. Он отобрал и 
выращивает двад-
цать сортов вино-
града. Среди них 
Ромео, Юбилей, 
Новочеркасский, 
Монарх, Ландыш, 

Лучистый, Черный жемчуг, Друж-
ба. Больше того. У него растут и 
плодоносят голубика, жимолость, 
сливо-вишневые гибриды, лещи-
на, вишня Тургеневка, садовая 
калина, ирга, бесшипные крыжов-
ники. Смородина крупнее вишни. 
Много в саду лекарственных ра-
стений. А летом все дорожки, лу-
жайки засеяны травами, утопают 
в цветах. Одних только гладиолу-
сов добрый десяток наименова-
ний. Яблоньки по второму году 
плодоносят. На них по 10-15 чи-
стых, без единого пятнышка, пло-
дов. Скажу как есть, без прикрас. 
Это маленький ботанический сад.

Лето. Жара. В полдень прове-
дал Александра. По центральной 

дорожке идем в сад. – Остано-
витесь, - говорит тихо. Вижу: на 
бортиках большой емкости с во-
дой сидят синички. Хозяин рас-
сказывает: «Два раза в день, в 12 
и 18 часов, прилетают на водопой 
более двадцати синичек. В это 
время воробей не прилетает. Про-
гонят. Пойдем в другое место. Не 
будем им мешать». Остановились 
возле беседки. Под крышей заме-
чаю маленькие снопики мелкого 
камыша. – Знаешь, зачем заготав-
ливаю? – спрашивает Александр 
и поясняет: «В снопиках камыша 
живет маленькая пчелка – Осмия. 
Это главный и единственный 
опылитель винограда».

Александр Курилов – мастер 

прививок. У него 
на одном деревце 
привито четыре 
сорта яблонь. Ви-
сят зеленые, крас-
ные, цвета груши, 
крупные плоды с 
крапинками. Див-
ная красота. – Нра-
вится? – спрашива-

ет. – И в твоем саду такие будут 
расти. Сдержал слово. Сделал 
прививки на четырех яблонях. 
Если доживу, то в будущем году 
увижу плоды красивых яблок                                                                      
А. Курилова. Следует подчерк-
нуть тот факт, что у меня кар-
тофель, ежевика, две яблони, 
персик, лекарственное растение 
эхинацея – из хозяйства А. В. Ку-
рилова.

Мы часто созваниваемся. Ин-
тересуемся здоровьем, итогами 
труда. Звонит Васильевич: «Как 
настроение? – спрашивает. – Бу-
дешь проезжать по улице, загляни, 
есть новость. Исполнил просьбу. 
А он показывает помидор весом 
850 г и картошину 1 кг 110 г. Удив-

ляюсь, как он смог вырастить без 
особого труда такие плоды? Та-
кого результата может добиться 
только человек, влюбленный в ра-
стения и в землю-кормилицу.

Еще Курилов – фито-терапевт. 
Я почувствовал во рту привкус 
батарейки (в детстве мы прове-
ряли годность их, присоединяя 
две пластинки-выводы к языку). 
Об этом рассказал Александру 
Васильевичу. – Помогу. Завтра 
принесу настойку, - заверил. Пил 
это лекарство месяц. Волшебная 
настойка Курилова помогла.

Во дворе Куриловых идеаль-
ный порядок: чистый воздух, в 
огороде, в саду изобилие ягод, 
плодов, цветов. Когда об этом шел 
разговор, то Александр сказал: 
«Львиную долю урожая заготав-
ливаем на две семьи, а излишки 
продукции продаем на рынке. 
Люди охотно покупают  кустики 
смородины, ежевики, винограда 
и многое другое. За наши пенсии 
не благоустроишь подворье, не 
купишь машину, не создашь удо-
бства в доме».

Сказанное – правда жизни. 
Александр Васильевич и его жена 
Татьяна Васильевна живут в гар-
монии с природой. Они не боятся 
никакой работы. Именно она дает 
им радость и жизненную энер-
гию. Я удивляюсь: когда и как они 
успевают все делать. Они знатоки 
в своем деле. Высокие и стабиль-
ные урожаи овощных и плодово- 
ягодных культур могут получать 
только мастера-сверхтруженники. 
Я благодарен судьбе, что она све-
ла меня с такими прекрасными 
людьми, которые имеют душу и 
совесть, людьми,  которые всегда 
готовы посоветовать и оказать по-
мощь. Дай, Господь,  им здоровья 
и долгих лет жизни.

С уважением, Д. КУРОЧКА.

Вперше цьогоріч учасниками 
конкурсу стали бійці української 
армії (навіть реп-армії!), що зараз 
захищають нашу незалежність 
на Сході, представники військо-
вих частин Миколаєва, 65-го вій-
ськового мобільного госпіталю, 
ГУ ДСНС України в Луганській 
області, Національної поліції, а 
також постійні учасники - студен-
ти Луганського державного уні-
верситету внутрішніх справ імені 
Е.Дідоренка. Це дійсно були най-
кращі патріотичні авторські пісні, 
виконані справжніми захисника-
ми і захисницями України.

Також виконавською майстер-
ністю вражали чарівні львів'янки, 
та дівчата з Костянтинівки та Ме-
рефи. Й Луганщина цьогоріч теж 
не скупилися на чудові гурти й 
виконавців. Вони показали чудові 
концертні номери.

А особливо приємно повідо-
мити, що за результатами цього  
конкурсу перше місце в І віковій  
категорії посів  Данило Пронін -  
студент  ЛДУВС ім. Е. Дідоренка, 
випускник Новоайдарської дитя-
чої школи мистецтв, юнак, закоха-
ний в спів та музику.

Данило – справжній улюбле-
нець новоайдарської публіки. Без 

виступів цього талано-
витого юнака важко було 
уявити хоч один концерт 
в районному Будинку 
культури, в стінах рідної 
школи мистецтв. Його 
сильний голос, емоційне 
виконання пісень, хариз-
матичність нікого не за-
лишають байдужими. Без 
сумнівів, він має безліч 
прихильників свого не-
пересічного таланту. До 
речі, з його творчістю вже 
мали змогу познайоми-
тись й за межами рідного 
Новоайдару — впродовж 
шкільних років Данило 
був  активним учасником 
багатьох Всеукраїнських 
вокальних конкурсів. Крім 
цього, він довгий час був 
лідером гурту «Басстрім» 
Новоайдарської дитячої 
школи мистецтв, неодно-
разово радував із групою 
чудовими виступами при-
хильників своєї творчості 
та таланту. 

Як розповідав юнак нам в од-
ному з інтерв’ю (проходило пару 
років тому), співом він захопив-
ся ще в дитячому садочку, а на 
сцену вийшов, коли став першо-

класником. З цього й почалася 
його співоча кар'єра. Тож загалом 
Даня на сцені вже більше 11 ро-
ків!  В школі мистецтв таланови-
тий юнак навчався відразу на двох 

відділах, відвідуючи уро-
ки вокалу (педагог Н.А. 
Курчицька)  та гітари 
(педагог О.О. Зайцев) й 
чудово впорався з випус-
кними екзаменами. 

– Якщо говорити чес-
но, я просто не уявляю 
свого життя без музики, 
- поділився тоді  хло-
пець. – Я живу музикою, 
а музика живе мною. Я 
дуже люблю виступати 
на сцені, дарувати людям 
гарний настрій. Мені 
дуже хотілося виконува-
ти музику, яка дійсно по-
добається, в якій я можу 
бути собою. Це дійсно 
моя стихія! 

Але після закінчен-
ня школи Данило вирі-
шив свою професійну 
діяльність пов'язати з 
складною професією 
поліцейського. Та й тут 
беззаперечний співочий 
талант юнака не зали-

шився непоміченим. Провчив-
шись кілька місяців, Данило вже 
взяв участь у обласному конкурсі 
й показав високий рівень своєї 
майстерності, заслужено посівши 
1 місце. Щиро вітаємо з досяг-
ненням вже на новому місці нав-
чання. Молодець, що не забуваєш 
школу та не кидаєш улюблене за-
няття! Успіхів! Так тримати!

Також участь у конкурсі взяла 
викладач Новоайдарської дитячої 
школи мистецтв Евеліна Сергіїв-
на Лукашова. Дівчина обрала для 
виступу гарну пісню, заспівала з 
душею та натхненням й заслужи-
ла високу оцінку поважного журі. 
Далі, впевнені, на неї чекає чима-
ло відзнак та перемог! До речі, 
Евеліна продовжує здобуття осві-
ти, цього року вступила до ЛНУ 
ім. Тараса Шевченка (навчається 
заочно), мріє стати висококлас-
ним спеціалістом в своїй сфері.

Тож щиро вітаємо нашу тала-
новиту молодь з успіхами, а та-
кож – з Днем студента! Нехай ці 
чудові роки будуть сповнені не-
повторними враженнями, новими 
знайомствами, цікавими зустрі-
чами, непохитними знаннями та 
справжніми друзями. Ви завзяті, 
талановиті. Все обов’язково вий-
де, й доля буде прихильною до 
вас! Щастя, гарного настрою та 
натхнення на навчання й на творчі 
здобутки!

М. ТИХОНОВА.

Нещодавно відбувся фестиваль-конкурс патріотичної піс-
ні-2021. Дистанційно пройшли конкурсні прослуховування, але ор-
ганізатори чекатимуть всіх переможців на заключному Гала-кон-
церті, щойно будуть впевнені, що здоров'ю учасників нічого не 
загрожує. 

Хозяин личного подсобного хозяйства Александр 
Курилов – этот человек способен вырастить все, от 
персика размером в мужской кулак, два с половиной 
килограмма картошки в лунке, крыжовник величи-
ной плода сливы-угорки, виноградную кисть весом 
два килограмма и пятиграммовый фундук.

Фото з мережі Інтернет.
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Звичайний городній гарбуз – виключно корисна їжа, 
а вже скільки важливих для правильного функціону-
вання нашого організму речовин міститься в насінні! 
Це і вітамін К, і ненасичені жири, калій, магній, залізо 
і кальцій, цинк.

Перерахуємо деякі відомості про вплив насіння        
на наш організм:

1. Знижує артеріальний тиск, тим самим зменшуючи 
ймовірність інсульту, серцевого нападу;

2. Успішно регулює показники цукру в крові за раху-
нок наявності в складі поліненасичених жирних кислот. 
Є профілактикою діабету.

3. Приводить у норму кількість холестерину. Згід-
но з дослідженнями, гарбузове насіння в щоденному          
раціоні знижує холестерин на ~13 %.

4. Служе справі профілактики онкозахворювань. 
Речовини з гарбузового насіння дієво ведуть бороть-
бу з «поганими» клітинами, надають протизапальний 
ефект. Насіння гарбуза знижує ризик розвитку раку       
на двадцять три відсотки.

5. Попереджує остеопороз, так як містить багато цин-
ку, який грає важливу роль у здоров’ї  кісток. Склянка 
з гіркою насіння повністю забезпечить рекомендовану 
добову норму цинку.

6. Незамінний перекус для бажаючих скинути вагу. 
Середина гарбузового насіння — це багато клітко-
вини і білка, така їжа гарантує тривалу відсутність                      
почуття голоду.

7. При тривалому вживанні знімає больові відчуття 
в суглобах, пом’якшує прояви клімаксу, позбавляє від 
різких перепадів настрою.

Чому варто їсти гарбуз
А ви знали, що гарбуз науково є фруктом, оскільки 

містить насіння? Хоча зазвичай його вважають овочем. 
У багатьох гарбузи асоціюються з Хеловіном. Окрім 
цього, вони ще й смачні, поживні та мають ряд переваг 
для здоров’я. 

Дуже поживний, особливо багатий на вітамін А
В одній чашці приготованого гарбуза (245 г) є: 

49 калорій; 0,2 г жирів; 2 г білків; 12 г вуглеводів; 3 
г харчових волокон; 245 % денної норми вітаміну А; 
19 % денної норми вітаміну С; 16 % денної норми ка-
лію; 11 % денної норми міді; 11 % денної норми мар-
ганцю; 11 % денної норми вітаміну В2; 10 % денної                              
норми вітаміну Е; 8 % денної норми заліза.

Також у ньому є трішки магнію, фосфору, цин-
ку, фолату та ряд вітамінів групи В. Він багатий на 
бета-каротин – каротиноїд, який наше тіло пере-
творює на вітамін А. Насіння гарбуза теж корисне                                                             
і поживне.

Може знижувати ризик хронічних хвороб
Вільні радикали – молекули, які виробляють процес 

метаболізму у нашому тілі. Вони корисні, бо руйну-
ють шкідливі бактерії. Але надмірна кількість вільних 
радикалів створює стан, який називають оксидатив-
ним або окислювальним стресом. Він пов’язаний з 
хронічними хворобами, включаючи серцеву хворобу                                 
та рак.

У гарбузі є антиоксиданти, такі як альфа-каротин, 
бета-каротин та бета-криптоксантин. Вони можуть 
нейтралізувати вільні радикали, запобігаючи тому, 
щоб вони шкодили нашим клітинам. Лабораторні тес-
ти та дослідження на тваринах показали, що ці анти-
оксиданти захищають шкіру від сонячних ушкоджень 

та знижують ризик раку, хвороби очей та інших нега-
тивних станів. Але для рекомендацій лікарів потрібно              
дослідження на людях.

Може покращувати імунітет
Гарбуз наповнений поживними речовин, що можуть 

підсилювати імунітет. Багатий бета-каротином, який 
тіло перетворює на вітамін А. Вітамін А посилює імун-
ну систему і допомагає боротися з інфекціями. Так ка-
жуть дослідження. Люди з нестачею вітаміну А мають 
слабшу імунну систему.

Багатий на вітамін С гарбуз підвищує виробництво 
лейкоцитів, допомагаючи імунним клітинам працю-
вати ефективніше і лікувати швидше. Цей смаколик 
є хорошим джерелом вітаміну Е, заліза та фолату –                 
вони також допомагають імунній системі.

Може захищати зір
Зір слабне з віком у багатьох із нас. На щастя, 

якщо їсти правильні поживні речовини, можна зни-
зити  ризик втрати зору. Бета-каротин забезпечує тіло 
потрібним вітаміном А. Дослідження показує, що 
нестача вітаміну А – поширена причина сліпоти. В 
аналізі 22 досліджень науковці виявили, що люди, 
які приймали більше бета-каротину, значно менше                                                               
ризикують катарактою.

Гарбуз є одним із найкращих джерел лютеїну та 
зеаксантину, які пов’язані з нижчим ризиком катарак-
ти та вікової макулярної дегенерації. У ньому є ба-
гато вітаміну С та Е, які працюють як антикосидан-
ти та можуть запобігати тому, щоб вільні радикали                                      
шкодили клітинам наших очей.

Може сприяти схудненню
Гарбуз напакований вітамінами та мінералами, при 

цьому пов’язаний з малою кількістю калорій, оскіль-
ки на 94 % складається з води. Тобто, ви можете з’їсти 
більше гарбуза, ніж інших джерел вуглеводів на кшталт 
рису та картоплі – але все одно вжити менше калорій. 
Він багатий на харчові волокна, які можуть допомогти 
нам стримувати апетит.

Може знижувати ризик раку
Гарбуз багатий на каротиноїди – вони можуть дія-

ти як антиоксиданти. Це дозволяє їм нейтралізувати 
вільні радикали, що може захистити нас від певних 
видів раку. Аналіз 13 досліджень показав, що люди, 
які більше вживають альфа-каротин та бета-каротин,                        
істотно знижують ризик раку шлунка.

Також ряд інших досліджень на людях пока-
зав, що ті, хто вживали більше каротиноїдів, мали 
нижчий ризик раку горла, підшлункової зало-
зи, грудей та інших видів раку. Але вчені не на 
100 % впевнені, що знижують усі ці ризики саме                                                                                                       
каротиноїди.

Може покращити здоров’я серця
Гарбуз багатий на калій, вітамін С та харчові во-

локна, що робить його корисним для здоров’я сер-
ця. Дослідження показують, що люди, які вживають 
багато калію, мають нижчий кров’яний тиск і мен-
ше ризикують інсультом – двома факторами ризику                                     
хвороби серця.

Гарбуз багатий на антиоксиданти, які можуть за-
хищати «поганий» холестерин від окислення. Коли 
частинки цього LDL-холестерину окислюються, мо-
жуть скупчуватись уздовж стінок кровоносних судин. 
А це може обмежувати судини та підвищувати ризик         
серцевої хвороби.

Містить компоненти, що допомагають шкірі
Гарбуз багатий на корисні шкірі поживні речовин. 

Лише в одній чашці приготовленого гарбуза – 245 % 
денної норми вітаміну А. Каротиноїди, які є в гарбу-
зі, можуть діяти як природний сонцезахисний крем. 
Після споживання каротиноїди потрапляють до різ-
них органів, включаючи шкіру. Тут вони допомагають 
захистити клітини шкіри від шкоди, якої завдають                           
ультрафіолетові промені.

Вітамін С, якого повно у гарбузі, теж корис-
ний для шкіри. Тілу потрібен цей вітамін для утво-
рення колагену – білка, що зберігає нашу шкіру                                                  
міцною та здоровою.

У гарбузі є лютеїн, зеаксантин, вітамін Е та багато 
інших антиоксидантів, які покращують захист шкіри 
від ультрафіолетових променів.

brovary.net.ua

Насіння гарбузове — джерело дуже потрібних для людського організму поживних речовин. Вони дієво 
попереджають розвиток остеопорозу і знижують високий артеріальний тиск, нормалізують показники 
вмісту цукру, холестерину, сприяють втраті ваги при ожирінні.

Всього жменька смачного насіння в щоденному раціоні допоможе набратися сил і здоров’я, знизити 
ймовірність розвитку ракових захворювань.

Смак осені: 3 страви з гарбуза
для смачних осінніх вечорів

У всій Європі останні декілька років дедалі 
популярнішою стає тенденція приготування страв 
не з екзотичних продуктів, а з локальних. Тобто 
тих, які ростуть у місцевості регіону, в якому го-
туються. Адже приготувати оригінальну страву з 
рідкісних компонентів куди простіше, ніж здивува-
ти гостей оригінальним підходом до продуктів, які                          
ростуть у кожному городі на околиці.

Один із найпоширеніших локальних осінніх 
продуктів в Україні є гарбуз. Тож ми пропонуємо 
декілька цікавих рецептів, де він є ключовим 
інгредієнтом.

Гарбузовий пиріг

Для страв, де гарбуз є начинкою, його неодмінно 
потрібно піддавати попередній обробці. У випадку 
з пирогом, якщо ви покладете сирий гарбуз у тісто, 
то тісто приготується значно швидше, а начинка 
залишиться сирою. Тож візьміть 600 грамів очи-
щеного гарбуза і запікайте його мінімум 40 хвилин. 
Попередньо можете додати прянощів на свій смак. 
Коли гарбуз буде готовий – дайте йому охолонути. А 
тим часом візьміть 4 склянки борошна, 1 ч. л. кориці, 
1,5 скл. цукру, 0,5 скл. подрібнених горіхів і скільки ж 
родзинок. Готовий гарбуз перебити у блендері з 4 шт. 
яєць та додати у миску з борошном. Змішати всі ком-
поненти. Готову суміш вилити у форму та випікати             
у розігрітій до 180 градусів печі близько години.

Гарбузові біскотті

Італійська страва з українського продукту 
нікого не залишить байдужим! Візьміть 300 г бо-
рошна (неодмінно вищого сорту, пшеничне), 200 г 
цільнозернового борошна, 30 г вершкового масла, 
250 г пюре запеченого гарбуза, 3 яйця, 2 ч. л. розпу-
шувача, щіпотку кориці, щіпотку сушеного імбиру 
та мускатного горіху, екстракт ванілі і 150 г корич-
невого цукру. Піч одразу розігрійте до 175 градусів. 
Покладіть на деко пергамент та розтопіть верш-
кове масло. Змішайте всі сухі компоненти в мисці. В 
іншій збийте яйця з коричневим цукром, згодом додав-
ши масло, ваніль та гарбузове пюре.

Перелийте суміш до борошна та додайте горіхи. 
Гарно змішайте тісто – воно повинно бути густим, 
як для печива. Скатайте тісто у круглі «ковбаски» і 
випікайте близько 25 хвилин. Потім дайте їм охоло-
нути. Поріжте на невеличкі шматочки та випікайте 
ще 15 хвилин. Вони мають бути сухими, щось    
середнє між печивом та сухариками:-).

Млинці з гарбуза

Гарбуз (запікати не потрібно) 300 г, склянка бо-
рошна, 1 яйце, склянка кефіру або кислого молока, 
олія. Потрібно на найдрібнішій тертці натерти 
гарбуз (в блендері перебивати не варто, він пустить 
сік, і млинці вийдуть надто рідкими). Додайте кефір 
і яйце та перемішайте. Поступово перемішуючи, до-
давайте борошно. Приправте за смаком. Змастіть 
гарячу сковорідку олією та наливайте по пів черпач-
ка тіста на один млинець. Не забувайте періодично 
помішувати готову суміш. За бажання у млинці 
можна додати різні начинки, якщо ви бажаєте 
зробити млинці солоними, то в них можна дода-
ти домашній сир із часником та кропом, а якщо                                          
солодкими, то додайте макову начинку, горіхи і мед.

Не забувайте, навіть із звичних нам з дитинства 
продуктів, можна приготувати незвичну страву.   
Експериментуйте!

vsviti.com.ua
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

КиРПиЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКи, 

ПЛиТЫ ПКЖ (6х1,5),
РигЕЛя, ПЕРЕмЫЧКи,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

Выражаем искренние и 
глубокие соболезнования 
родным и близким по пово-
ду невосполнимой утраты, 
преждевременной смерти 
дорогого человека

РЫБЯНЕЦ
 Владимира Алексеевича.

Светлые воспоминания о 
Владимире  Алексеевиче на-
всегда останутся в сердцах 
всех, кто его знал. Честно и 
достойно он прожил жизнь, 
а наши воспоминания всег-
да будут сильнее смерти.

Пусть земля ему будет 
пухом, а душе – вечный по-
кой.

Председатель поселковой громады, общественная  
организация ветеранов Украины Новоайдарского района, 

Украинский союз ветеранов 
Афганистана  Новоайдарского района.

Працівники Гречишкінського ліцею вислов-
люють щирі співчуття рідним та близьким 
у зв’язку з передчасною смертю ветерана 
педагогічної праці

РИБЯНЕЦЬ Володимира 
Олексійовича.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій серії ЮА № 053962, 
видане на ім’я ЯКИМЕНКО Андрія Олеговича, вважати недійсним.

Втрачене тимчасове посвідчення військовозобов’язаного СОВК 
№001130, видане на ім’я ВОХМІНЦЕВА Олександра Олександро-
вича, вважати недійсним.

считать недействительным

ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, 
ВОЩИНА. 050-704-33-18.

КРС. 099-005-75-77.

Жилой ДОМ, с. Бахмутовка, недорого, 0-95-61-40-699.
ДОМ, с. Алексеевка, газифицирован, недорого, 0-50-667-60-48.  
ТЕЛКУ, 0-50-73-27-365. 
ОПЕЛЬ кадет 82 г.в. в хорошем состоянии, 0-95-225-93-31
ТРАКТОР Т-40 АМ и ЮМЗ, 0-50-04-395-79.
ПОРШНЕВУЮ 2 комплекта, новые, МОСКВИЧ-2140, 

0-95-510-46-16.
СЕНО. 1,75 грн., 066-31-32-595.
БОЧКА 60 л н\ж, КАСТРЮЛЯ 20 л (эмалированная), РЕЙ-

КА 5х5 см 30 м, 2 ПЫЛЕСОСА «Ракета» б\у, 0-99-129-41-87.

куплю

продам

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 

Продажа. Установка. Ремонт. 
Обслуживание. 099-336-87-79.

ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬ-
СЯ Виктора ЛОгВИНОВА, 
который проживал на улице По-
лубоярова и был моим соседом.                                   
0-50-25-61-214, Дмитрий Курочка.

разное

З 1 ЛиСТОПАДА ВСТАНОВЛЕНО ЗАбОРОНУ  
НА ВиЛОВ Риби У ЗимУВАЛЬНиХ ямАХ

З 1 листопада на рибогосподарських водоймах Луганської області розпо-
чинається заборона вилову водних біоресурсів на зимувальних ямах. Вона 
триватиме до кінця зимового періоду.

З метою збереження водних біоресурсів у зимовий період Луганським рибо-
охоронним патрулем видано відповідний наказ від 25 жовтня 2021 року № 194/од  
«Про встановлення заборони на вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах в 
осінньо – зимовий період 2021 – 2022 років», в якому зазначений строк, водойми 
та місця, де вводиться дана заборона. З документами можна ознайомитись на сайті 
Луганського рибоохоронного патруля: https://lg.darg.gov.ua.

На річці Айдар:
- акваторія від верхньої за течією межі с. Штормове Новоайдарської СТГ до 

автомобільного мосту с. Маловенделівка Новоайдарської СТГ, обмежена геогра-
фічними координатами: 49°06’40.6’’N   38°53’19.1’’Е - 49°00’07.0’’N38°57’20.8’’Е;

- ділянка від нового мосту Новоайдарської СТГ вниз за течією до Купаль-
ні с. Безгинове Новоайдарської СТГ, обмежена координатами: 48°56’17.7’’N  
39°00’16.6’’Е - 48°55’37.5’’N 39°00’40.5’’Е.

Нагадуємо, риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для люби-
тельського рибальства поза межами зимувальних ям. При цьому, любительський 
лов риби дозволяється зимовими вудками, у тому числі живцевими снастями, із 
загальною кількістю гачків не більше 5 шт. на водоймах загального користування 
та не більше 10 гачків на водоймах, де впроваджене платне рибальство, а також 
однією вудкою з  блешнею вертикального блесніння.

Також нагадуємо, що добова норма вилову на одного рибалку – любителя ста-
новить 3 кг на одну особу на водоймах загального користування.

Правилами любительського і спортивного рибальства визначаються мінімаль-
ні розміри риб, які дозволяються до вилову.

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Лу-
ганській області закликає всіх рибалок-любителів та рибалок-спортсменів дотри-
муватись заборони на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. В разі вияв-
лення порушень, особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з нормами 
чинного законодавства.

Шановні наші читачі, вірні друзі та прихильники! Ось і 
прийшов час розпочати передплатну кампанію на наступ-
ний,  2022 рік.

Цей рік був для нас непростим, довелося долати труднощі, але 
ми не зупинялися заради вас, любі наші читачі!  Ріст цін на по-
слуги типографії, поштові витрати, комунальні послуги – це все 
реалії нашого часу, з якими ми стикаємося та які впливають на 
формування ціни на наше видання. Та ми, турбуючись про вас, 
вирішили основну частину цих викликів та ризиків взяти на себе. 
Тож прийняли рішення залишити пільгову ціну на наше видан-
ня на рівні минулого року, тобто ціна річного абонементу на 
«Вісник Новоайдарщини» залишається 360 гривень за умови 
РІЧНОЇ передплати до 20 грудня 2021 року. До того ж, Ви зможе-
те скористатися приємним бонусом – подати одне безкоштовне 
оголошення, поздоровлення протягом року.

Ціни на 1 місяць та півріччя трохи зростають. Якщо 
передплачуєте газету на 1 місяць, вона коштуватиме 45 гри-
вень, 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».

 
 

Давайте разом допоможемо бездомним мати свій куточок, свій ДІМ. Не будемо бай-
дужими! Не залишайтесь осторонь! Разом ми зможемо допомогти.

Добро обов’язково повернеться до вас сторицею!
Реквізити для надання допомоги для придбання соціального житла  - номер карт-

ки 5168 7574 1662 6457, Кожемякіна Тетяна Олександрівна, казначей організації                  
«Милосердя».

Ответы на судоку в № 45
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19 ноября 2021 года, 15 лунный день. Полнолу-
ние в знаке Телец. Лунное затмение в 12:02.

Лунное затмение в Тельце повлияет на наше фи-
нансовое состояние. Деньги, сколько бы их ни было, 
будут проваливаться как в болото. Это затмение 
предвещает фатальные траты и как бы отбирает лиш-
ние финансы.

20 ноября 2021 года, 16 лунный день, убываю-
щая Луна  в знаке Близнецы.

Шестнадцатые лунные сутки — это время осво-
бождения от забот, они созданы для того, чтобы мы, 
наконец, расслабились и с облегчением выдохнули. 
Сегодня очень светлый, добрый и позитивный день. 

21 ноября 2021 года, 17 лунный день, убываю-
щая Луна  в знаке Близнецы.

Семнадцатые лунные сутки дарят нам невероят-
ную внутреннюю свободу – радуемся и ликуем и ве-
рим в то, что вместе с нами веселятся и Луна, и все 
планеты. Сегодняшний день будто говорит: забудьте 
печали и оторвитесь по полной программе. 

22 ноября 2021 года, 18 лунный день, убываю-
щая Луна  в знаке Рак.

Восемнадцатые лунные сутки это – время подска-
зок и озарений. Не стоит надеяться, что Луна возьмет 
всё под контроль, мы должны проявить самостоя-
тельность и разобраться в себе, и в сложностях ок-
ружающего мира. 

23 ноября 2021 года, 19 лунный день, убываю-
щая Луна  в знаке Рак.

Девятнадцатые лунные сутки можно назвать 
временем проверки на прочность. Луна не будет 
испытывать нас просто так, однако расслабляться не 
нужно – именно сегодня Вселенная захочет узнать: 
а заслуживаем ли мы дары, которыми нас осыпали в 
предыдущие лунные дни? 

24 ноября 2021 года, 20 лунный день, убываю-
щая Луна  в знаке Рак.

Жаль, что мы не птички, ведь в двадцатый лунный 
день всё складывается настолько удачно, что нам 
только крыльев и не хватает. Но душа может порхать 
и без дополнительных атрибутов – сегодня день оза-
рения и вдохновения. 

25 ноября 2021 года, 21 лунный день, убываю-
щая Луна  в знаке Лев.

Настоящее всегда зависит от прошлого, и имен-
но сегодня мы сможем в этом убедиться. Двадцать 
первый лунный день можно назвать днем пере-
осмысления. Конечно, мы не станем изобретать ма-
шину времени, чтобы вернуться назад и исправить 
кое-какие ошибки, но ведь будущее в наших руках, и 
начнем делать его лучше именно сейчас – в двадцать 
первый лунный день.

Шановні читачі «Вісника Новоайдарщини»!  Ми розпоча-
ли на сторінках газети нову рубрику, яка має назву «Творчість 
наших земляків». Але створювати її ми хочемо разом з вами, 
адже ми знаємо, які ви всі напрочуд 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 адресу: 
93500 Новоайдар, кв. Миру 2/3, або на Вайбер: 0673033480, за-
значивши свої прізвище, ім’я, населений пункт та назву ро-
боти. І вони обов’язково знайдуть гідне місце на сторінках 
«ВН». З нетерпінням чекаємо!

Сьогодні до вашої уваги творча робота «Рідні краєвиди» 
талановитої Альбіни Загідуліної з Новоайдару.

Шановні трудівники села, ветерани  сільськогоспо-
дарського виробництва!

Новоайдарська районна профспілкова організація 
працівників агропромислового комплексу щиросердно 
вітає вас з професійним святом – Днем працівників 
сільського господарства! 

Щиро зичу усім щастя, міцного здоров’я, миру, те-
пла і достатку кожній родині.

Т.О. Шаповалова, 
голова райкому профспілки 

працівників  агропромислового комплексу.

23 ноября отмечает свой юбилей  
дорогая и любимая жена, мамоч-

ка, бабушка и просто замеча-
тельная женщина 

Людмила Григорьевна 
ГОЛОВАЧЕВА!

От всей глубины любящих 
сердец поздравляем с Днем 

рождения!!!
Дорогая, родная, единствен-

ная на свете! Ты самая любимая 
и близкая нам.  

Поздравляем тебя с юбилеем и 
желаем оставаться еще очень долго 

здоровой, жизнерадостной, такой же 
красивой и обаятельной! Будь счасливой 

каждый день и час. Радуйся жизни. Люби всем сердцем 
этот мир и помни, что мы тебя очень любим и ценим 
твою помощь, заботу и нежность!  Пусть ничто и никог-
да не омрачает твою жизнь. А теплота и любовь всегда 
будут рядом и добавят радости и счастья!

С любовью – муж, дети, внуки. 

Искренне поздравляем с 55-летним юбилеем со 
Дня рождения дорогую и любимую Людмилу 

Григорьевну ГОЛОВАЧЕВУ!
От всего доброго сердца и всей чистой души поз-

дравляем тебя со славным юбилеем! В эту знаменатель-
ную для тебя дату желаем всего самого необходимого 

и наилучшего! Пусть будут частыми радостные и при-
ятные события в твоей жизни, пусть неизменная удача 
и везение постоянно сопутствуют тебе. Здоровья тебе 
самого крепкого, богатырского и долгих, счастливых 
лет жизни. неиссякаемого оптимизма, радостного на-
строения, уважения, искренней любви!

Пусть твои долгожданные желания исполняются, 
и в твоем доме будут мир, добро, гармония, душевная 
теплота, хороший достаток, достойное благополучие и 
приятный уют! 

С любовью  - твои родные и близкие.

18 листопада відзначив свій  
60-ти річний ювілей

 шановний Олександр  
Олексійович  ПЕТРОВ! 

Є ювілеї і свята різні,
Та одна з найкращих дат,

Коли вітають друзі й рідні, 
І Вам минає 60!

Бажаємо здоров’я, 
сонця у зеніті,

Любові, доброти   
 і щастя повен дім,

Нехай у серці розквітає літо
І соняхом квітує золотим! 

Щиро вітаємо його з цією чудовою датою!
З повагою, колектив 

Центру професійного   розвитку педагогічних  
працівників   Новоайдарської селищної ради.

16 ноября отмечает свой 40-летний юбилей  
ГОРБУНОВ Анатолий Сергеевич!

И пусть в жизни у Вас все размеренно,
Пожелать мы хотим Вам сейчас,
Чтобы шли Вы по жизни уверенно,
И счастливым чтоб был каждый час.

Коллектив  КНП «Новоайдарская 
многопрофильная больница».

16 ноября отмечает свой 45-летний юбилей 
ПЕРЕПЕЛИЦА Светлана  Владимировна!

45 удивительных лет —
Это опыт, уверенность, зрелость.
Пожелаем мы Вам побед.
Пусть сбывается всё, что хотелось.

Коллектив  КНП «Новоайдарская 
многопрофильная больница».

16 ноября отмечает свой 60-летний юбилей 
БАЕВА Надежда Анатольевна!

Шестьдесят — это расцвет,
Это опыт Ваших лет,
Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя!
Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей.
И счастливых теплых дней!

Коллектив  КНП «Новоайдарская 
многопрофильная больница».

21 ноября 2021 года золо-
тую свадьбу отмечают 
Иван Григорьевич и 
Вера Степановна 

БОРОДИНЫ 
из села 

Гречишкино!
От всей души 

и всего сердца поз-
дравляем с замечатель-
ной золотой свадьбой — с 
пятидесятилетием прекрасной                               
семейной жизни. Вы воспитали двоих прекрасных доче-
рей, окружаете любовью троих внучек. Пусть в вашем 
уютном доме продолжают царствовать крепкая верная и 
бесконечная любовь, добро, согласие, взаимоуважение, 
теплая забота, благополучие, душевное спокойствие. 
Желаем, чтобы было много радостных событий в вашей 
дальнейшей долгой и счастливой жизни!

С уважением, Народный фольклорно-этногра-
фический ансамбль «Калина» с. Гречишкино.


