
В проекті бюджету на 2019 рік на потреби Укрпош-
ти передбачено 500 млн грн. Гроші будуть спрямовані 
виключно на фінансування зарплати поштарів, щоб                   
таким чином забезпечити безперебійну доставку пенсій

156 млн грн.
 військового збору перерахували 
платники податків Луганщини  

в січні-жовтні 2018 року
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День Гідності та Свободи
Шановні земляки!

Новоайдарська районна держав-
на адміністрація та районна рада вітають вас з Днем 
Гідності та Свободи. 

Цей День є символом двох революцій, які змінили 
Україну і стали беззаперечним доказом відродження 
держави та нації, утвердження того, що події на 
Майдані змінили нас, об’єднавши в єдиній, соборній 
та незалежній Україні.

Сьогодні всі ми: і ті, хто стояв на Майдані під 
час революцій, і ті, хто залишався осторонь, ра-
зом захищаємо Україну від вторгнення російських 
окупантів.

Любов до Вітчизни єднає нас, нескорених у боротьбі 
з агресором, у боротьбі за свободу, гідність, право на 
світле майбутнє для нас і наших нащадків. У час важ-
ких випробувань всім нам необхідно об`єднати зусилля 
для захисту свободи держави. Від кожного з нас зале-
жить, в якій країні житимемо ми і наші нащадки.

Велика шана народу України за мужність, патріотизм, 
стійкість і незламність!

Вітаємо всіх з Днем Гідності та Свободи! Зичимо 
міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої 
долі, сил та наснаги в усіх справах.

Слава Україні!
Голова районної                            Голова районної
держадміністрації                         ради
В.В. СерГієнКо.                         В.В. МаКоГон.

21 
листопада
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День пам’яті жертв 
Голодомору

Шановні новоайдарці!

24 листопада ми відзначаємо День пам’яті жертв голодоморів 
та політичних репресій. Останньої суботи  листопада ми 
згадуємо тих, хто став жертвою комуністичного режиму і прий-
няв мученицьку смерть.

Це пам’ять та скорбота за мільйонами знищених штучним го-
лодом наших земляків. Геноцид став трагедією нашого народу, 
причиною ув’язнення багатьох українців. Масштаби голодомо-
ру можна прирівняти до числа загиблих людей під час Другої 
Світової війни.  Цей день –  спільний біль, обов’язок пам’ятати, 
берегти пам’ять про загиблих у ті голодні часи.

Спільною молитвою вшануймо усіх жертв голодоморів, 
запалімо свічу пам’яті у власній оселі та у своїй душі! Ми маємо 
усвідомити: щоб цього не сталося більше з нашими дітьми, вну-
ками, нашими правнуками, ми повинні берегти нашу державу, 
бути єдині у творенні нашої України, тверді та свідомі у своєму 
виборі.

Сьогодні висловлюємо співчуття нащадкам, родинам загиб-
лих. Нехай Господь Бог прийме їхні душі до Царства Божого, а 
нас укріпить у вірі, надії, любові.

Схилімо голови в глибокій жалобі і запалімо свічі пам’яті за 
тими, хто загинув голодною смерттю, став жертвою репресій 
тоталітарного режиму. Збережімо мир та суспільну злагоду в 
соборній незалежній Україні, за яку боролися наші громадяни!

Голова районної                                      Голова районної
держадміністрації                                   ради
В.В. СерГієнКо.                                  В.В. МаКоГон.

24 
листопада

Свято встановлене Указом Президента України П. Порошенка від 13 листопада 2014 року «З метою утвердження в 
Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про 
доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які 
восени 2004 року та у листопаді 2013 року - лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод 
людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору».

Єдність і свобода роблять нас гідними нащадками наших батьків! Будемо з шаною зберігати і захищати цей безцінний 
скарб! Гасло свята – «Вільні творять майбутнє».

«Україна - це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції - наш Майдан 2004-го року, 
який був Святом Свободи, і Революція 2013-го року, Революція Гідності. Це був дуже важкий іспит для України, коли 
українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи» - Петро Порошенко.

Ти пам’ятаєш, як горів Майдан?
Хіба можливо це колись забути?
Той біль і час смертельної спокути
І наш надрив від звільнення кайдан.

Ти пам’ятаєш, як горів Майдан?
Коли і серце в крові обливалось,
Коли усе на світі пробачалось
Лиш не війна між сво́їх громадян.

Ти пам’ятаєш, як горів Майдан?
І чорну силу «Беркуту», і зброю,
коли столиця сходила на Трою,
Небесну Сотню покривав саван.

Ти пам’ятаєш, як горів Майдан?
А чи продовжує у снах твоїх горіти?
Бо вже зотліли всі зимові квіти, 
 І ставом став наш всохлий океан.

…ти пам’ятаєш, як горів Майдан?
Злата-Зоряна Паламарчук

Про урочистості, які відбулись у Новоайдарському районі 
21 листопада цього року з нагоди 

Дня Гідності та Свободи, читайте у наступному номері. 
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Консолідація заради 
розвитку

Взяти відповідальність на себе 
і працювати так, щоби українці 
бачили результати роботи - Пре-
зидент зібрав регіони на масш-
табну Раду регіонального роз-
витку в столиці аби підсумувати 
результати за рік і знайти ідеї для 
планів на майбутнє.

Головне завдання влади 
– захистити людей 

Від місцевих голів до міні-
стрів і Президента - в понеділок 
12 листопада в столиці зібрали-
ся мало не всі, в чиїх руках нині 
державне кермо: ті, хто прийма-
ють закони, розподіляють кош-
ти, а потім перетворюють їх на 
дороги, нові школи, лікарні і ди-
тячі садки. Усього 1,5 тисячі дер-
жавних управлінців і найкращих 
менеджерів країни. 

Мета: обговорити поточний 
стан справ, обмінятися досвідом 
і покласти його в основу міні- 
економічних програм. Для кож-
ного регіону – свій план дій на 
2019-2021 роки. 

Першим слово взяв Прези-
дент. Найгарячіше питання на 
його думку - соціальний захист 
населення. Місцевих управ-
лінців глава держави закликав 
активізувати видачу субсидій, 
а народним депутатам пригро-
зив – якщо не закладуть на них 
гроші в бюджет – то його не під-
пише. «Зараз треба на 100% за-
безпечити субсидіями тих, хто їх 
реально потребує. І це не просто 
мій заклик, а це принципова по-
зиція щодо формування бюдже-

ту 2019 року до другого читання. 
Наголошую окремо, якщо цієї 
позиції не буде в бюджеті, якщо 
не врахують позицію Президен-
та при підготовці в парламенті, я 
бюджет цей не підпишу», - під-
креслив Петро Порошенко.

Окрема увага від глави дер-
жави - псевдоборцям із високи-
ми тарифами. Петро Порошенко 
озвучив цифри уряду - за час 
прем’єрства Юлії Тимошенко 
держборг зріс на 23 мільярди 
доларів, і тоді ж - з'явилося зо-
бов'язання підняти тарифи. Уряд 
Миколи Азарова зростив ці 
цифри ще на 32 мільярди. Тому 
наступного року країна матиме 
пікові виплати за попередніми 
боргами.

«Країна має знати своїх «ге-
роїв», які збільшили борг на 
десятки мільярдів, - зате тепер, 
оком не кліпнувши, очолюють 
колони борців із підвищенням 
тарифів. Так чи ні? Очевидно! 
Ми дійсно, і це принципово, бу-

демо поступово переходити до 
опори на власні сили, замість 
кредитів залучати інвестиції», 
- звернувся до учасників ради 
Президент.

Залучатимуть інвестиції і пе-
ретворюватимуть їх на реальні 
доходи громадян - вже місцеві 
чиновники. За планами, децен-
тралізацію в повному розквіті 
українці побачать до 2020-го 
- тоді мають відбутися місцеві 
вибори, і тоді ж, на думку Петра 
Порошенка, об'єднані тергрома-
ди покриватимуть вже всю те-
риторію України. А відтак – вже 
всі міста і села зможуть скори-
статися результатами децентра-
лізації і отримають на порядки 
міцнішу фінансову базу. Але ж 
і максимально суворо відповіда-
тимуть перед виборцями за їхнє 
освоєння. Децентралізація, як і 
інші важливі реформи, має стати 
точно незворотною, бо вона дає 
найбільший поштовх до розвит-
ку країни, зауважив Президент.

Нова якість управління
Країна очікує нової якості 

менеджменту, а насамперед – 
належної відповідальності. Про 
плани управлінців найвищого 
рівня і їхню співпрацю з облас-
тями, містами і селами розказав 
віце-прем’єр-міністр Геннадій 
Зубко. За його словами, вже з 
нового року міністерства поч-
нуть скорочувати кількість про-
цедур і передаватимуть на міс-
ця свої послуги аби полегшити 
«паперові» поневіряння людей. 
В кожному місті та об’єднаній 
громаді з’являтимуться нові мо-
дернізовані ЦНАПи.

Найбільше сил кинуть на 
програму «Сільська медицина», 
бо на її втілення в життя очікує 
майже третина всього населен-
ня країни. В планах – потужна 
мережа з понад чотирьох тисяч 
сільських амбулаторій. Перші 
513 побудують впродовж на-
ступного року. 

«Це нове технічне облад-
нання, це нові технічні вимоги, 
житло для лікарів. І найголов-
ніше – це прихід з підписанням 
декларації нової оплати заробіт-
ної плати для тих сімейних ліка-
рів, які вже рухаються в цьому 
напрямку і підписують деклара-
ції», - повідомив віце-прем’єр.

Триватиме будівництво і ре-
конструкція шкіл, а також ак-
тивно зводитимуться гуртожит-
ки для військових. При цьому 
нечесних на руку підрядників 
віце-прем’єр закликав без ос-
траху позбавляти ліцензій і не 
допускати до державних гро-
шей.

Царство темряви проти 
царства свободи

Найстрашніші загрози розвит-
ку України – це російська агре-
сія і внутрішні чвари: на цьому 
зійшлися усі учасники Ради ре-
гіонального розвитку. Так, пер-
ший віце-спікер Верховної Ради 
України Ірина Геращенко у своїй 
заяві доволі різко висловилися 
про опозицію і розповіла, якою 
ціною країні дається кожен день 
без втрат на фронті.

«Дехто з них (політиків – ред.) 
пропонує мир будь-якою ціною, 
навіть капітуляції. Я хочу сказати, 
що Президент України стоїть на 
іншій позиції: мир через перемо-
гу. Тільки через перемогу. Жодної 
капітуляції. Але через перемогу 
політико-дипломатичним шля-
хом. Тому що безвідповідальними 
також є всі ці заклики кандидатів 
і диванних експертів, які жодно-
го дня не були на Донбасі, жод-
ного дня не служили в армії, але 
говорять про наступ. Очевидно, 
що ми не можемо кидати в топку 
розв’язаною РФ війни тисячі жит-
тів українських військових і сотні 
тисяч життів українських цивіль-
них. Ми будемо перемагати через 
посилення української армії, але 
політико-дипломатичним шля-
хом», - заявила Геращенко. 

Цей шлях передбачає посилен-
ня санкцій проти Росії і введен-
ня миротворчої місії на Донбасі, 
підкреслила віце-спікер. За її 
даними, за майже п'ять років ро-
сійського терору понад дві тися-
чі українських дітей залишилися 
сиротами, півтори тисячі жінок 
- удовами, і майже дві тисячі три-
ста матерів втратили своїх дітей. 

За те, щоб ці цифри біль-
ше не росли, Ірина Гера-
щенко обіцяла боротися 
в Мінську: «Що ж дали 
Мінські угоди? Дуже 
просто. Перше. Вони зу-
пинили повномасштаб-
ний наступ». Ірина Ге-
ращенко закликала усіх 
знайти час і відвідати но-
вий меморіал, встановле-
ний в Міністерстві обо-
рони, де є Дзвін-пам’яті 
і імена загиблих україн-
ських вої-нів. Віце-спі-
кер наголосила, що є дні, 
коли цей дзвін б'є 160 ра-
зів. Це означає, що в цей 
день 160 воїнів полягли. 
А є дні, щасливі дні, коли 

він мовчить і це завдяки Мін-
ським угодам.

Своє бачення шляху до пере-
моги запропонував один з мо-
ральних авторитетів нації, лауре-
ат Шевченківської премії Юрій 
Щербак. На його думку, російська 
агресія: збройна, економічна, ди-
версійна – це надовго. І єдина 
можливість вистояти у цій битві 
– об’єднатися навколо розвитку і 
власної безпеки.

За словами Щербака, Україн-
ська Держава стане ефективною, 
лише коли сконцентрується не 
на відмінностях, а на спільних 
інтересах усіх регіонів країни. А 
влада на усіх щаблях – від сіль-
ради до вищих рівнів вестиме по-
стійний, інтенсивний, відвертий і 
чесний діалог з народом. Зробити 
це можна, створивши особливу 
структуру, що об’єднає владу й 
народ - Раду національної єдно-
сті. До неї, за ідеєю письменни-
ка, увійдуть люди з усіх регіонів 
України. Президент ініціативу 

підтримав і пообіцяв 
особисто включитися в 
процес.

Нині перед Украї-
ною сотні амбітних за-
вдань, підсумував глава 
держави. І більшість з 
них почнуть давати ре-
зультати лише за кілька 
років. Проте детальні 
і обґрунтовані плани 
розвитку мають бути 
у кожного регіону вже 
зараз. А головне – від-
кинути політичні чвари 
і системно та ефектив-
но працювати на розви-
ток областей, міст і сіл 
та на підвищення рівня 
життя українців.

«Більшість реформ 
носить далекосяжний 
стратегічний характер: 
негативні й болісні ас-
пекти проявляються 
одразу, а позитивні змі-
ни даються взнаки за 
рік, за два, за три, або 
навіть більше. Але наш 
рух вперед має бути 
таким, коли нас ніхто 
не зупинить!» - заявив 
Президент.

Петро Порошенко доручив 
представникам регіональної вла-
ди розробити плани перспектив-
ного розвитку територій на 2019-
2021 роки.

«Необхідно подолати спора-
дичність і певний хаос в реалі-
зації політики розвитку регіонів. 
Тому ставлю регіональній владі 
завдання розробити плани пер-
спективного розвитку територій 
на 2019-2021 роки, обговорити 
їх із суспільством і громадами, і 
прийняти їх на рівні громад. Кож-
на територія повинна визначити 
свої переваги і пріоритети, на 
основі яких на ваших дорожніх 
картах і з’являться першочергові 
об’єкти, які і будуть маркерами 
розвитку», - наголосив він.

president.gov.ua

Луганщина – 
серед лідерів будівництва 

нових амбулаторій
Півтори тисячі державних 

управлінців зі всіх областей зі-
брав Президент України Петро 
Порошенко на цю масштабну на-
раду в столиці.

Делегацію з Луганщини очо-
лив виконуючий обов’язки голо-
ви облдержадміністрації Сергій 
Філь. До її складу також увійшли 
керівник апарату облдержадміні-
страції Ірина Калініна, директор 
Департаменту масових комуніка-
цій Олександр Костенко, керів-
ництво міст, районів, об’єднаних 
територіальних громад.

Під час засідання Президент, 
зокрема, наголосив на вдоско-
наленні та розширенні системи 
субсидій, збільшенні коштів на її 
виконання. Це його головна вимо-
га до бюджету на 2019 рік. Глава 
держави закликав обласні дер-

жавні адміністрації, міських та 
сільських голів підключитися до 
удосконалення цієї системи.

«Ми спільними зусиллями зро-
бимо максимум, щоб захистити 
тих, хто реально потребує допо-
моги. Це є наше спільне завдання. 
Я покладаюся на вас, на тих, хто 
найближче до простих людей – 
органи місцевого самоврядуван-
ня», – зазначив Петро Порошен-
ко.

Президент також акцентував 
на важливості ініційованої ним 
реформи сільської медицини. Він 
повідомив, що схвалено до фінан-
сування 513 проектів з будівниц-
тва нових амбулаторій на суму 
майже 3 мільярди гривень.

Лідери з реалізації проекту – 
Дніпропетровська, Луганська, 
Харківська, Кіровоградська та 
Рівненська області. На цей час 
із 513 амбулаторій будується 89, 
решта – стартують в найближчі 
тижні.

Глава держави наголосив на 
важливості збільшення субвенції 
на інклюзивну освіту, утворення 
об’єднаних територіальних гро-
мад по всій Україні до проведен-
ня місцевих виборів у 2020 році 
та доручив представникам  регі-
ональної влади розробити плани 
перспективного розвитку терито-
рій на 2019-2021 роки.

«Наша область має повну 
підтримку Президента та Уряду 
України. Разом ми обов’язково 
досягнемо мети. Упевнений, що 
Рада регіонального розвитку ма-
тиме виключно позитивні резуль-
тати. За її підсумками відзначено, 
що у майбутньому регіони отри-
муватимуть ще більше уваги», 
– сказав виконуючий обов’язки 
голови облдержадміністрації 
Сергій Філь.

loda.gov.ua

Мовою цифр:
▪ Понад 700 об’єднаних тергромад створено в Україні;
▪ На 54% (до 86 млрд. грн.) зросли місцеві бюджети за менш 

ніж чотири роки;
▪ 56 млрд. грн. буде виділено у 2019 році на ремонт доріг;
▪ 2.7 млрд грн додаткових доходів залучив до бюджету розви-

ток мережі ЦНАПів;
▪ 15.2 млрд. грн тримають на депозитах місцеві ради. Прези-

дент закликав вкладати ці гроші в розвиток.

Голова Корецької РДА Сергій Черній, 
голова Новоайдарської РДА Віктор Сергі-
єнко та голова Гощанської РДА Юрій Ко-
вальчук  під час роботи форуму обговори-
ли питання подальшої роботи у рамках 
підписаного у лютому 2017 р. Меморанду-
му про співпрацю.
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Благоустройство кладбищ 
Согласно Закона Украины «Про по-

ховальну справу» органы местного 
самоуправления обеспечивают плани-
рование и упорядочение мест захоро-
нений, а также их содержание в надле-
жащем состоянии. В связи с тем, что на 
территории «старого» кладбища наше-
го поселка уже нет свободных мест для 
обустройства новых могил, захороне-
ние запрещено. 
С целью упорядочения мест захо-

ронений обращаемся ко всем жите-
лям поселка и ритуальным службам с 
просьбой согласовывать с поселковым 
советом места погребений на «новом» 
кладбище.
Новоайдарский поселковый совет 

уже неоднократно обращал внимание 
на проблему со сбором мусора на тер-
ритории кладбищ. В связи с большой 
концентрацией могил и сужением по-
дъездных путей проезд коммунальной 
техники для уборки территории не-
возможен. Просим с пониманием от-
нестись к этой проблеме и выносить 
мусор (опавшие листья, поросль, засох-
шие цветы и т.д.) за пределы кладбища, 
где возможен подъезд спецтехники.

Благоустройство 
населенных пунктов  

Украина выбрала европейский путь 
развития. В разных странах по-разно-
му воспринимают ценности, перечень 
которых остается для всех одинаковым, 
но для разных социумов и для разных 
людей они имеют разное значение. 
Именно ценности определяют, что яв-
ляется социальным благом для жите-
лей. То, что в Европе считается нормой, 
для части наших жителей является не-
существенным и не имеющим отноше-
ние конкретно к ним, на что вообще не 
стоит обращать внимание.
В европейских странах не стесняют-

ся выходить на улицу, чтобы привести 
в надлежащее состояние придомовую 
территорию, стараются как можно луч-
ше ее обустроить. Для многих наших 
жителей уборка придомовой террито-
рии и создание комфортных условий 
проживания считается работой мест-
ных органов власти, которые «должны» 
обеспечивать все эти блага для своих 
жителей. Новоайдарский поселковый 
совет без поддержки своих жителей 
не сможет создать «райский уголок». 
Давайте каждый начнет с себя, и тогда 
общими усилиями мы наведем порядок 
на улицах наших населенных пунктов. 
Однако, мероприятия по созданию ком-
фортных условий состоят не только из 
уборки территории. Так, например, не-
которые водители позволяют себе пар-
ковать машины не только на тротуарах, 
но и в других удобных для них местах, 
не учитывая потребности пешеходов и 
других участников дорожного движе-
ния. 
Одним из возможных вариантов ре-

шения таких проблем является созда-
ние отдела муниципальной полиции, 
сотрудники которого осуществляли 
бы контроль за соблюдением правил 
благоустройства территории населен-
ных пунктов, обеспечением чистоты 
и порядка, организацией озеленения, 
охраны зеленых насаждений, водо- 
емов, земельных ресурсов, контроль 
за соблюдением режима тишины в об-
щественных местах и пр.  Однако соз-
дания отдела муниципальной полиции 
станет возможным только после прове-
дения выборов в Новоайдарскую объе-
диненную территориальную громаду.

И. ШОПИН, Новоайдарский 
поселковый голова.

- Шановні трударі! На сьогоднішній 
день ви є тими людьми, завдяки котрим 
на наших столах є хліб та до хліба. Ви, як 
ніхто інший, вмієте гарно обробляти укра-
їнську плодючу землю та ростити хороші 

врожаї. Завдяки вашій наполегливій праці 
у наших серцях з кожним днем зростає 
світла впевненість у завтрашньому дні. 
Впевненість у тому, що наші господарства 
стануть ще кращими та конкурентоспро-
можними не лише в області, а й в цілому 
по Україні. Ми низько вклоняємося вам 
та кажемо вам велике людське «дякую». 
Бажаємо вам міцного здоров’я, успіху, 
сприятливих погодних умов, великих 
прибутків й завжди бути усміхненими та 
задоволеними своєю роботою. Зі святом! 
– звернулися до аграріїв В.В. Макогон та 
Т.В. Новикова.

Подякою Прем’єр-міністра України 
нагороджені Ф.М. Чорний (Агрофірма 
«Діоніс-ЛТД», с. Кримське), В.П. Лічев-
ський (ПАТ «Мічурінське»). Почесною 
грамотою Луганської ОДА нагороджений                               
М.І. Бурим (ПрАТ СВФ «Агротон»). Лис-
том подяки Луганської ОДА нагородже-
ний С.І. Ларін (ФГ «Колосок»).

Медаллю кращого працівника проф-
спілкової організації нагороджена голова 
Новоайдарської районної профспілкової 
організації робітників АПК Т.О. Шапова-
лова. Грамотами профспілкової організації 
нагороджені голова КСП ім. Дзержинсько-

го О.П. Черенков, голова профспілко-
вої організації КСП ім. Дзержинського 
І.М. Птіцина, головний бухгалтер КСП                     
ім. Дзержинського О.М. Кулаковська.

За багаторічну пра-
цю, сумлінне став-
лення до виконання 
обов’язків, вагомий 
внесок у розвиток 
сільського господар-
ства Почесною Гра-
мотою Новоайдар-
ської РДА та районної 
ради нагороджені: 
тракторист КСП ім. 
Дзержинського В.Ф. 
Антонов, начальник 
виробничого підроз-
ділу «Вовкодаєве» 
ПрАТ СВФ «Агро-
тон» В.М. Бакулін, ди-
ректор СТОВ «Скай» 
В.В. Бондар, тракто-

рист КСП «Олексіївське» В.Г. Гетьманцев, 
механізатор СВК «Батьківщина» О.М. 
Горбенко, тракторист ТОВ «Колосок» В.О. 
Гречишкін, тракторист-машиніст сільсько-
господарського виробництва виробничого 
підрозділу «МТС» ПрАТ СВФ «Агротон» 
Р.В. Дорошин, механізатор СТОВ Агро-
фірма «Соснове»                     В.М. Єремеєн-
ко, механізатор СТОВ Агрофірма «Сосно-
ве» В.Г. Єрмоленко, тракторист-машиніст 
ТОВ «Сфера» С.Л. 
Запорожець, слю-
сар-ремонтник ТОВ 
«Сфера»        В.В. 
Зінченко, тракто-
рист СПП «Фанта-
зія» А.М. Кайдаш, 
головний інженер 
КСП «Олексіїв-
ське» М.Є. Кис-
лий, шофер КСП 
ім. Дзержинського 
О.Ф. Кіраго, трак-
торист-машиніст 
сільськогосподар-
ського виробництва 
виробничого підроз-
ділу «Дмитрівка» 

ПрАТ СВФ «Агротон» В.Г. Кравченко, 
водій виробничого підрозділу «Вовкода-
єве» ПрАТ СВФ «Агротон» Я.М. Кушіль, 
бухгалтер СФГ «Айдар-Овощ» І.М. Не-
відома, голова СФГ «Айдар-Овощ» О.Л. 
Павлов, водій КСП «Олексіївське» А.І. 
Подройко, тракторист-машиніст сіль-
ськогосподарського виробництва вироб-
ничого підрозділу «МТС» ПрАТ СВФ 
«Агротон» Л.І. Рубашка, тракторист-ма-
шиніст сільськогосподарського виробни-
цтва виробничого підрозділу «Штормове» 
ПрАТ СВФ «Агротон» С.Г. Сльота, трак-
торист-машиніст сільськогосподарсько-
го виробництва виробничого підрозділу 
«Дмитрівка» ПрАТ СВФ «Агротон» А.В. 
Стародуб, комбайнер СВК «Батьківщина» 
С.В. Титаренко, завідуючий зернотоком                                                                                      
КСП ім. Дзержинського С.В. Федосов та 
водій виробничого підрозділу «Штор-
мове» ПрАТ СВФ «Агротон» М.М. 
Шовкопляс. 

Продовжувалося свято, жваво грала му-
зика та лунали пісні, які з повагою і лю-
бов’ю дарували гостям творчі колективи 
та артисти Новоайдарського районного 
Будинку культури. І ноги самі так і проси-
лися у танок. Тож прийміть ще раз нашу 
щиру вдячність та найкращі побажання з 
нагоди вашого професійного свята! Хай 
Господь допомагає вам у вашій безцінній 
праці!

А. АНТОНОВ.

 16 листопада відбулось урочисте святкування з нагоди Дня працівника сільського 
господарства. До свята приєднались керівники та працівники агроформувань і 
фермерських господарств району, а також голова районної ради В.В. Макогон, за-
ступник голови Новоайдарської РДА Т.В. Новикова та голова Луганської обласної 
профспілкової організації працівників АПК О.І. Костильов.

Управлінням Північно-східного офісу 
Держаудитслужби в Луганській області на 
виконання пункту 2.3.2.1 Плану проведення 
заходів державного фінансового контролю 
Північно-східного офісу Держаудитслужб 
на II квартал 2018  року проведено планову 
ревізію фінансово-господарчої діяльності 
Новоайдарського районного територіально-
го медичного об'єднання (далі - Новоайдар-
ське РТМО, РТМО або об'єкт контролю) за  
період з 01.01.2015 по 01.07.2018, якою вста-
новлено ряд порушень, які задокументовані 
в акті ревізії від 07.09.2018 №04-21/8, який 
підписаний об'єктом контролю 19.09.2018 
без заперечень.

Проведеним заходом державного фінан-
сового контролю встановлено порушень 
фінансової дисципліни на загальну суму 
5 млн 285 тис. 991, 92 грн. В тому числі: 
порушень, що призвели до втрат фінан-
сових та матеріальних на  671 тис. 285,89 
грн  (з  яких  відшкодовано 18 тис. 355,27 
грн),  нецільове використання бюджет-
них коштів на  73 тис. 119,00 грн та ін-
ших порушень фінансової дисципліни на                                                                             
4 млн 541 тис. 587,03 гривень.

Редакція звернулась до постійних комі-
сій Новоайдарської районної ради за ко-
ментарем щодо наведених фактів.

 

Судя по фактам, нас 
теперь будут ждать посто-
янно открытия. В этот раз 
мы удостоверились, что у 
нас появились два новых 
солиста. Так, Анатолий 
Нестеров спел песню Моз-
гового. Оказалось, у него 
голос обладает силой и 
выразительностью опер-
ного певца. А Василий Ан-

тонюк, как бывший моряк, 
спел «Матросский вальс» 
и покорил задушевным го-
лосом. Что еще? Неонила 
Яковлева проникновенно 
пела забытые украинские 
песни.

Молва о первой встрече 
привлекла ветеранов. На 
столе были чай, печенье 
и конфеты. Еще в меню 

были шутки и анек-
доты. Решено на 
следующий раз на-
чать писать сцена-
рий к Новому году.

Одна женщина 
сказала: «Не за-
будьте сказать спа-
сибо тем, кто вас 
так тепло встреча-
ет. Это заместитель 
директора И.В. Со-
колова, заведую-
щая отделом Т.В. 
Борисова. И всему 
персоналу мы гово-

рим «спасибо»!
В заключение поздрав-

ляем с 50-летием супру-
жеской жизни ветеранов 
труда Тамару Филипповну 
и Валентина Васильевича 
Никитенко. Крепкого вам 
здоровья и побольше дене-
жек!

Б. ИЛЬЧЕНКО.

Состоялось очередное заседание клуба «Університет III віку». В начале дирек-
тор терцентра Марина Васильевна Адонина рассказала о текущих проблемах 
пенсионеров. Еще раз заверила, что теперь собрания пенсионеров будут прово-
диться регулярно, что позволит оперативно решать актуальные вопросы.
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Голодомор…. Жахливе слово… 
Жахливе явище, яке забрало життя 
мільйонів наших співвітчизників. Все-
осяжність цієї національної катастро-
фи можна збагнути лише глибиною 
внутрішнього потрясіння кожного, хто 
вважає себе цивілізованою людиною. 
Голодне лихоліття, яке охопило адміні-
стративні райони з населенням понад 
40 млн. осіб і тривало майже два роки, 
явище не стихійне.

Найстрашніше - голодували діти.  
Голодували діти по всій Україні. Смерт-
ність дітей сягала за деякими не повни-
ми підрахунками 50 і більше відсотків 
до загальної кількості померлих. Діти значно швидше захворювали 
внаслідок тривалого недоїдання і фізичного виснаження. У 1932-1933 
роках смертність дітей становила щонайменше половину померлих 
від голоду селян України. За неповними даними лише кількість учнів 
у початкових, неповних середніх школах, а також дітей у дошкільних 
закладах за три голодних роки зменшилася на 1 мільйон 71 тисячу чо-
ловік. Для забезпечення життєздатності дитячого організму, не нижче 
навіть голодної норми, необхідно було мати щодня: 300 грамів хліба, 
склянку молока, пів-яйця, 5 грамів цукру, жирів і 25 грамів м'яса. Такої 
норми не мали навіть робітники у містах, а тим паче діти. 

Ось ще кілька фактів про Голодомор.
1. Голодомор в Україні тривав 17 місяців – з квітня 1932 року до ли-

стопада 1933 року. За різними даними, загинуло від 4 до 7 млн. людей, 
хоча деякі історики вказують про 10-11 млн. загиблих.

2. Навесні 1933 року, кажуть історики, в Україні помирало 17 людей 
щохвилини, 1 000 людей щогодини і майже 25 000 людей щодня.

3. У документах Політбюро ЦК КП(б)У збереглося свідчення про 
те, як восени 1932 року організовувалися з України так звані «зеле-
ні ешелони» для забезпечення промислових центрів Росії продуктами 
харчування до жовтневих свят. З України вивозили вже не тільки посів-
ний матеріал, але й навіть квашені огірки, капусту та помідори, напев-
но залишаючи людей приреченими на голодну смерть.

4. За розпорядженнями уряду, заборонялась будь-яка торгівля в 
сільській місцевості, призупинялося продовольче постачання сіл, пе-
реслідувалося та каралося на 10 років ув'язнення та розстріл будь-
яке використання хліба для оплати праці в районах, що не виконали 
хлібозаготівельних планів, запроваджувалася система натуральних 
штрафів, товарних репресій. Питома вага українського зерна в загаль-
носоюзному обсязі хлібозаготівель сягала більше третини, а по окре-
мих регіонах перевищувала планові завдання для Північного Кавказу, 
Центрально-Чорноземного регіону, Казахстану та Московської області 
разом узятих.

5. Найбільш постраждали від голоду колишні Харківська і Київська 
області (теперішні Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київ-
ська, Житомирська). На них припадає 52,8% загиблих. Смертність на-
селення тут перевищувала середній рівень у 8-9 і більше разів.

За матеріалами Report.if.ua

На її долю випало багато ви-
пробувань, серед яких й Голо-
домор. На час цих подій Марії 
Федотівні виповнилося 9 років, 
тому вона все запам’ятала. Ось 
деякі її спогади: «В сільській 
раді був «актив» і уповноваже-
ні (мешканці села), які разом зі 
старшим – представником рай-
центру – ходили по домівках 
й забирали в людей вирощене. 
Якщо хтось не слухався, могли 
заарештувати, вислати на «Со-
ловки», вивезти з села, а май-
но розпродати.Та в основному 
люди не боронилися, бо боя-
лися арештів. Приховати якусь 
частину зерна або продуктів 
було практично неможливо, 
тільки якщо вивезти в поле. 
Пам’ятаю, батько вивіз в поле 
2 мішки проса, восени поїхав – 
не знайшов. А коли сніг розта-
нув навесні, він привіз додому 
це просо. Завдяки йому ми й 
вижили. Хоча люди намагалися 
заховати щось – закопували в 
ями, взимку – в сніг, ховали на 

печі, на горищі…
Люди намагалися допомогти 

одне одному. У нас були родичі 
у сусідньому селі Денежнико-
ве. Їхня кобила зламала ногу, 

вони її зарізали й поділилися з 
нами м’ясом. 

А так виживали, як могли. 
Їли калачики,  з лебеди та щи-

риці робили млинці, їли 
жебрій (перекотиполе), пас-
льон. З дубової кори варили 
кисіль, вживали в їжу листя 
з різних дерев. Мама їздила 
до міста Старобільськ. Там 
виміняла на срібний само-
вар відро комбікорму. Нам 
його надовго вистачило. 
Потім ще міняла свої се-
режки та батьків Георгіїв-
ський хрест.

В селі померло багато людей. 
Якщо не було родичів, ховали 
сусіди. Є в селі одна хата, яка 
побудована на місці поховання 

померлих від голоду. Майже 
вся родина тоді вмерла»…

Для Марії Федотівни це були 
дуже болісні спогади. Малень-

кою дівчинкою вона побачила 
так багато горя людського…

Ще одним випробуванням 
для неї, як і для мільйонів лю-
дей, стала Друга Світова війна. 
Її вона пройшла у складі окре-
мого дорожньо-експлуатацій-
ного батальйону. Була регулю-
вальницею.  Бойовий шлях (з 
1943 р. до переможного 1945 
року) був непростим, відзначе-
ний орденами Вітчизняної вій-
ни 2 ст. За мужність, медалями 
«За Перемогу над Германією», 
ювілейними.

Ці випробування не знищи-
ли найкращі людські якості. 
Марія Федотівна завжди була 
спокійною, чуйною, уважною 
до оточуючих. Пройшовши че-
рез випробування голодом, їй 
завжди хотілось всіх чимось 
пригостити. Її родина займа-
лася бджолярством. І коли був 
зібраний перший мед, за тради-
цією Марія Федотівна виноси-
ла на вулицю горщики з медом 
та свіжий власноруч спечений 
ароматний гарячий хліб та за-
прошувала всіх бажаючих на 
частування… З головним ба-
жанням у серці – щоб ніколи 
більше не було ні голоду, ні 
війн, щоб ті страшні події за-
лишились в історії і ніколи не 
повторювались знов.

Н. АНТОНОВА, науковий 
співробітник РК музею.

Пам’ятаємо про Голодомор.
Ми пам’ятаємо, як внутрішні суперечки допома-

гали зовнішньому ворогу. Ми пам’ятаємо, що ста-
ється із тими, кому забракне снаги відстояти сво-
боду. Хто проміняє її на хліб. Як вслід за свободою 
втратить і його.

Ми пам’ятаємо, як дорого коштує віра у прива-
бливі гасла. Як «землю селянам» перетворилося 
на «в землю селян». Ми пам’ятаємо тих українців, 

які ділилися останнім шматком хліба, як ослабле-
ні голодом показували світові силу людяності. Ми 
пам’ятаємо помсту молодого українця у Львові за 
вбивство мільйонів його братів та сестер, яка стала 
виявом національної гідності.

Ми пам’ятаємо тих українців, які берегли 
пам’ять про пережите, хоча платили за це волею чи 
навіть життям. Ми пам’ятаємо тих неукраїнців, які 
мали силу казати світові правду, навіть тоді, коли 
ніхто не хотів її чути.

 Ця пам’ять – наш реванш за мільйони вбитих. 
Вона робить нас сильнішими, бо в пам’яті вони 

оживають і стають поруч з нами у нинішній бороть-
бі. Тому спадкоємці тодішніх вбивць досі прагнуть 
стерти її. Вони намагалися переписувати підручни-
ки історії в Україні, закривати тут архіви, поширю-
вали брехню про Голодомор у світі.

Але правда виявилася сильнішою, пам’ять – не-
здоланною. І такими ж зробила нас.

Руки дитини, яка двадцять років тому вперше 
запалила свічу пам’яті, стали руками солдата, які 

тримають автомат, захищають батьків. Очі, які тоді 
вмивалися сльозами від розповіді бабці про пере-
жите у 1932–1933 роках, нині впевнено дивляться 
на ворога через приціл. Нація, яка єдналася в хви-
лини вшанування померлих із голоду в минулому, 
об’єдналася, аби захистити своє майбутнє, і створи-
ла потужну армію. Скорбота за вбитими предками 
дає сили захищати себе і нащадків.

Ми пам’ятаємо! Ми сильні!
В. В’ЯТРОВИЧ, директор Українського 

інституту національної пам’яті.
radiosvoboda.org

Знищити українців як націю – мета організаторів Голодомору. Остаточно ліквідувати мову, 
культуру, історію, все те, що робило нас унікальними в цьому світі. Тому масштаби злочину такі 
великі, тому вбито мільйони людей. Його жертвами стали і ті, хто вижив у 1932–1933 роках. 
Бо мали забути, хто вони, ким були їхні предки, що мають зберегти для світу їхні нащадки. 
Мали забути, хто і за що їх вбивав. Смерть і забуття – ціль Сталіна та його поплічників щодо 
українців. Вона не досягнута. Українці вижили і не забули. Ми існуємо і пам’ятаємо. Ми існуємо, 
бо пам’ятаємо.

Кожної четвертої суботи листопада ми запалюємо свічки аби 
вшанувати пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. 
Багатьом нашим землякам довелося пережити це лихо. 

Кілька років тому я проводила опитування серед мешканців свого 
рідного населеного пункту, села Співаківка, які були свідками тих 
трагічних подій. Одна з них Марія Федотівна Байова, 1923 р.н.

Мітинг-реквієм 
пам’яті жертв Голодомору 

відбудеться в Новоайдарі біля 
пам’ятного знаку загиблим у 
1932-1933 рр. 

24 листопада о 9 годині.
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Але, звичайно, давайте спочат-
ку торкнемося історії самого насе-
леного пункту. Село Михайлівка 
приблизно два століття тому на-
лежало дружині поміщика Безгіна 
Варварі і спочатку мало назву 
Варварівка. Потім поміщиця, за 
чутками, програла село в карти, і 
у нього з’явився новий господар. 
Тож і назву треба було міняти. А 
село ж розташоване в такому місці, 
що й вітри задувають, і яка негода 
– то всі наслідки тут відчуваються 
по повній. Помітивши це, но-
вий власник села дуже сварився: 
«Тільки дурні можуть в такому 
місці селитися»! Так й стали нази-
вати село  - Дураківка. Через дея-
кий час він замислився: «Це що, я 
в Дураківці живу»!? Розсердився. 
Назву поміняли. Чоловіка цього 
звали Михайлом, тож і село стало 
Михайлівка. Його мешканці були 
переселенцями з Полтавської 
та Черкаської губерній. Ці люди 
дбайливо зберігали свої давні 
звичаї, традиції та обряди. Деякі 
з них збереглися і до наших днів. 
Як, наприклад, обряд випікання 
весільних хлібів.

В Новоайдарському районному 
краєзнавчому музеї представлене 
жіноче буденне вбрання. Про ньо-
го докладно, із захопленням і дуже 
цікаво розповіла співробітник 
РКМ Алла Анатоліївна Сорокіна. Її 

захоплення та натхнення не дивні. 
Вона все своє життя проживає 
в цьому населеному пункті, 
цікавиться історією, сама дуже 
талановита майстриня, перей-                                                                              
няла багато знань від своєї матусі 
та від інших жінок з Михайлівки 
старшого покоління. Вона 
дізнавалася багато й про обряди, й 
про костюм, й про вишивку. Тож 
з її слів можна почерпнути багато 
цікавого.

– Перед нами жіночий костюм, 
характерний для мешканок села 
Михайлівка тих далеких років. 
Це буденне жіноче вбрання кінця 
ХІХ-початку ХХ ст. Костюм 
складається з таких елементів: 
сорочка, спідниця, фартух, хуст-
ка біла і синя, - розповідає Алла 
Анатоліївна.

Сорочка буденна з товстого 
домотканого полотна, пошита 
вручну, деталі з’єднані мереж-
кою. Підтичка пришита з грубо-
го полотна, по подолу оздоблена 
мереживом. Рукав по плечовій 
лінії оздоблений «вирізуванням» 
та вишивкою «білим по білому». 
Спідниця сатинова або штапель-
на, фартух білий. Дівчата на голові 
носили стрічки, жінки зазвичай 
покривали голову чіпцем або 
білою хусткою, а зверху – проста, 
буденна хустка - синя в горошок.

Перед нами вбрання заміжньої 

жінки. Подивіться, до його скла-
ду входить головний убір - один 
з основних елементів вбрання 
заміжньої жінки. В нашому ви-
падку це  – ситцевий платок, який 
дуже щільно закриває волосся. 
Для заміжньої жінки, не дай Боже, 
щоб хоч одна прядка волосся ви-
зирала з-під платка!

Сорочка. Особливий і дуже 
важливий елемент костюму. 
Вона є тканою,  зазвичай з тов-
стого чи тонкого полотна, це за-
лежало від певних факторів (для 
чоловічих сорочок використову-
вали більш грубу тканину). Може 
бути доцільна або «з підтячком», 
як казали в Михайлівці, (це 
відріз полотна, який пришивав-
ся до основної сорочки і робив 
її довгою. Це підтячко швидко 
стиралось та його можна було 
відпороти та пришити нове). Зни-
зу його теж вишивали мережкою, 
цей візерунок  обов’язково вигля-
дав з-під спідниці і робив вбрання 
більш нарядним. 

Мати ткану сорочку – це не 
така вже й проста справа. Це все 
важко діставалося. Знаєте, на-
приклад, колядникам хрещена 
мати на колядування давала по-
лотно: одного року на один рукав, 
іншого  - на другий і т.д. Ось так 
до 10-14 років підлітки й мали по-
лотна на цілу сорочку.

Спідниці шилися із сатину в ос-
новному. Знизу підбивались більш 
дешевою тканиною. Ще одним 
обов’язковим елементом костю-
му був фартух. В цьому костюмі 
ви можете бачити дуже нарядний 
фартух, який є однією з окрас 
жіночого вбрання. Він вишитий 
багатою вишивкою, яскравий, 

мереживо в два ряди. В основно-
му в таких фартухах «виходили в 
люди», наприклад,  так ходили до 
церкви. 

Ще один цікавий факт. Дівчата, 
жінки часто призбирували 
побільше сорочку, щоб в талії ви-

глядати більш огрядною, так би 
мовити, в тілі. Раніше худих не 
любили. Точніше, не вірили, що 
худа жінка  - здорова та може як 
годиться працювати, доглядати 
дітей. Тож жінки і йшли на такі 
хитрощі. 

Слід зауважити, що чим старше 
була жінка, тим скромнішим був її 
наряд. Дівоче вбрання, звичайно, 
відрізнялося, від жіночого. Воно 

було більш яскравим, кольоровим. 
Це стосувалося всього: і соро-
чок, і спідниць, і фартухів. Вони 
мали яскравий барвистий вигляд, 
багато візерунків. Волосся при-
крашали стрічками, заплітали в 
коси, але не ховали – до заміжжя 

дівчина ходила з непокритою 
головою. 

Що стосується зимового 
одягу, то костюм, на жаль, не 
зберігся, та був він не менш 
унікальним та цікавим за літній 
варіант. На спідницю, напри-
клад, використовували нату-
ральну вовняну тканина. Через 
те, що села Михайлівка, Демен-
кове та Безгинове відносились 
до одного приходу, костюми в 
них були дещо схожі. Зверху 
взимку жінки надягали  плат-
ки, шалі, полушалки. Майже 
все – тонкої ручної роботи. 
Неймовірно гарне й тепле. Осо-
бливе захоплення в багатьох ви-
кликали бахрома та візерунки 
на платках. Тільки уявіть, яка 
майже ювелірна робота! 

Кожна деталь костюму має 
велике значення. Кожна на 
своєму місці і складає непере-
вершений образ, розповідає про 
спосіб життя, долю жінки. Від 
яскравої безтурботної дівчини 

до спокійної працьовитої, але не 
менш чарівної та жіночної дру-
жини та матері. І ця цікава жива 
розповідь про ще один костюм з 
унікальної колекції, маю надію, 
розширила наш світогляд, зро-
била нас ще більш обізнаними 
в традиціях рідного краю, уваж-
ними до деталей та закоханими в 
історію рідної землі.

М. ТИХОНОВА.

 

Наше знайомство з унікальною колекцією народних костюмів 
Новоайдарщини триває. І сьогодні на черзі буденне жіноче вбрання 
мешканок села Михайлівка кін. ХІХ- поч. ХХ ст.

Красивим початком святко-
вого заходу став виступ танцю-
вального колективу «Зіронька» з 
привітальним танком.

Ведучі концерту Марія 
Гречишкіна та Катерина Ногачевсь-
ка  прочитали багато віршів, присвя-
чених рідному краю, сказали теплі 
слова на адресу неньки-України, 
села Гречишкине та його талано-
витих мешканців, які й підготували 
всім цю незвичайну концертну про-

граму. «Ми – українці! Гордо кажу 
вголос! Ми з України! Серце про-
мовля! Ми – із країни, де так щедро 
родить колос, і синь небесна душу 
оживля!».

Виступи самодіяльних артистів 
нікого не залишили байдужими 
– кожний був виконаний на на-
лежному художньому рівні, тала-
новито, «з вогником». Талановита 
співоча дівчина, учениця 7-ого кла-
су Гречишкинської ЗОШ Наталка 
Гречишкіна виконала пісню «Мир 
над Україною». Супровід танцю-
вального колективу «Зіронька» зро-

бив цей виступ ще яскравішим, ще 
гарнішим.

Тільки найкращих виступів, 
тільки захвату очікуєш від народ-
ного фольклорно-етнографічного 
вокального ансамблю «Калина». І 
жодного разу ще учасники ансам-
блю не підвели. Вони завжди на 
висоті. А кожен їхній виступ – це  
справжнє дійство, вир емоцій, та-
ланту, де продумана до дрібниць 
кожна деталь, і просто неможливо 

ні на хвильку відвести око – щоб 
нічого не пропустити! В цей день 
у виконанні «Калини» пролунали 
козацькі народні пісні «Гулюшка» 
та «Возле мосту, возле  речки». Та-
кож колектив вразив виконанням 
пісні «Земле моя» (муз. В.Літвінова 
та сл. В. Єшукова) та української 
обрядової пісні та танку «Мари-
нонька» в обробці К. Домінчева.

Солістка вокального жіночого 
ансамблю Антоніна Філановська 
розвеселила глядачів чудовою 
українською жартівливою піснею 
«Сама файна».  Вся глядацька зала 

підтримувала виконавицю теплими 
оплесками.

Кожного серця торкнула-
ся лірична «Пісня про матір» у 
виконанні Катерини Ногачевської. 
Співачка дуже проникливо 
заспівала чудову ніжну пісню, 
нікого не залишивши байдужим.

Людмила Косенко – солістка 
жіночого вокального ансамблю 
– виконала гарну пісню «Левадо 
моя» (муз. і сл. О. Курченка), а та-
кож ніжну пісню «Чарівна скрип-
ка». Обидва номери вийшли у 
виконавиці просто відмінно.

Вокальний дует у складі 
Ніни Гречишкіної та Антоніни 
Філановської підготував для 
концертної програми пісню «Ой, 
дубе, мій дубе», яка прийшлася до 
вподоби всім присутнім на заході.

«Красива  наша Україна, щедра 
і багата, весела, бо співають  тут 
дуже гарні пісні, діти бавляться у 
веселі ігри та танцюють запальні 
танки» - під ці піднесені слова ве-
дучих на сцені з’явилися юні тан-
цюристи, які закрутили залу своїм 
нестримним танцювальним флеш-
мобом. Це було яскраво і неповтор-
но!

Любов до рідної землі, малої 
Батьківщини, своєї родини, до-
рогих, близьких людей – це 
відчувалося в кожному виступі, 
в кожному номері. Ще одним 
підтвердженням цьому став ви-
ступ дуету талановитих дівчат На-
талки Гречишкіної та Катерини 
Ногачевської, які виконали пісню 
«Одна калина».

Жити без гумору – сумно, та 
й навіщо, коли в житті є безліч 
приводів для посмішки та гар-
ного настрою. Над тим, щоб всі 
присутні на концерті гарненько 
повеселилися, попрацювали учні 

Гречишкинської ЗОШ Василій 
Ларін та Данило Балахтарь, які про-
явили неабиякі акторські здібності, 
виконавши дві гуморески Мико-
ли Руденка «Записка дружині» та 
«Знайшов вихід».

Жіночий вокальний ансамбль 
сільського Будинку культури чу-
дово заспівав пісню «Дума про 
землю» (муз. В. Верменича,                             
сл. Н. Сома). 

Ніжною та натхненною фіналь-
ною крапкою святкового заходу 
стала пісня «Тримай», яку гарно 

виконала Катерина Ногачевська.
Гучні оплески, адресовані всім 

учасникам концертної програ-
ми, ще довго не змовкали в залі. 
Глядачі оцінили всі виступи по 
максимуму, виставивши найвищі 
оцінки за талановитість, артистизм, 
костюми, репертуар. Кожному 
знайшлося щось до душі, те, що 
вразило найбільше. Безсумнівно, 
ви талановиті! Тож продовжуйте 
вражати своїми талантами й надалі! 

М. ТИХОНОВА.

 Яскравими виступами та різнобарвною концертною про-
грамою, а також виставкою виробів декоративно-ужиткового 
мистецтва порадували учасники художньої самодіяльності та 
майстри народної творчості Гречишкинського СБК в рамках фе-
стивалю «Луганщина – світанок України».
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Взято під варту чоловіка, 
у якого вилучили арсенал 

боєприпасів
Новоайдарським відділом 

Сєвєродонецької місцевої прокуратури 
здійснюється процесуальне керівництво 
у кримінальному провадженні стосов-
но мешканця с. Трьохізбенка за фактом 
незаконного зберігання боєприпасів, 
тобто вчинення злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 263 КК України.

01.11.2018 у ході досудово-
го розслідування Новоайдарським 
відділом ГУНП в Луганській області 
та Новоайдарським міжрайонним 
відділом ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях у дворі покинуто-

го домоволодіння в с. Безгинове у меш-
канця Новоайдарського району було 
вилучено арсенал боєприпасів, а саме: 
постріл гранатометний ВОГ-25 (150 
шт), тротилові шашки (10 шт), гранати 
РГД-5 та Ф-1 (46 шт) та запали до них, 
1 кулемет Калашникова, набої до різних 
видів зброї (4202 шт).

Чоловік пояснив, що за вказівкою 
невстановленої особи викопав 
боєприпаси зі схованки під землею та 
перевіз до покинутого будинку в с. Без-
гинове Новоайдарського району.

Його затримано право-
охоронцями в порядку                                                                                                                 
ст. 208 КПК України. Наразі останньо-
му повідомлено про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, пе-

редбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, 
та обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою. Також встанов-
люються інші особи, причетні до цього 
злочину.

Проводяться необхідні слідчі 
(розшукові) дії, спрямовані на 
встановлення обставин вчинення 
кримінального правопорушення.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 263 КК 
України передбачає покарання у виді 
позбавлення волі на строк від 3 до 7 
років.

О. ГАЙДИДЕЙ, начальник Ново-
айдарського відділу Сєвєродонецької 

місцевої прокуратури Луганської 
області, юрист 1 класу.

Вибухонебезпечні предмети!
 
Вибухонебезпечні нерозірвані 

боєприпаси – це спадок минулих воєн 
та сучасності. Причини, з яких вони 
не розірвалися, можуть бути різними: 

технічні та технологічні дефекти, не-
належне використання, відмова де-
тонатора тощо. Небезпека полягає в 
тому, що нерозірвані боєприпаси мо-
жуть зайнятися і детонувати навіть 
через кілька десятиліть. Оскільки ви-
бухи боєприпасів дуже небезпечні, 
рекомендується не торкатися, не вико-
пувати їх, не викидати, не розбирати, 
не підпалювати тощо. Дотримуючись 
цих інструкцій, ви гарантуєте безпеку, 
зменшуєте ризик для життя і здоров’я, 
а також ризик для середовища, в якому 
живете і працюєте.  

Якщо ви знайшли нерозірвані 
боєприпаси: Не торкайтеся них! Не 

переміщуйте! Не трясіть! Не сту-
кайте! Не викидайте! Не розбирай-
те! Не кидайте у вогонь! Позначте 
місцезнаходження! Повідомте, куди 
слід! Охороняйте! Не допускайте 
нікого до прибуття відповідних служб!

Негайно зателефонуйте за номером 
101, назвіть себе і повідомте, звідки 
дзвоните, поясніть, що ви знайшли, як 
виглядає об’єкт, чи є поруч населений 
пункт та громадяни, яким загрожує не-
безпека.

Новоайдарський міськрайонний 
відділ ГУ ДСНС України  

у Луганській області.

Восени, зі зниженням темпе-
ратурних показників для обігріву 
помешкань люди масово вико-
ристовують електрообігрівачі 

або пічне опалення. 
Проте варто пам’ятати, 
що порушення правил 
пожежної безпеки, ви-
користання саморобних 
або несертифікованих 
обігрівальних приладів 
може стати причи-
ною не лише виник-
нення пожежі, але й, 
що найголовніше — 
загибелі людей. І при-
чиною їх виникнення є 
саме недотримання еле-

ментарних правил безпеки під 
час користування обігрівачами. 
Зважаючи на вкрай невтішну 

статистику,  Новоайдарський 
міськрайонний відділ Головно-
го управління ДСНС України у 
Луганській області звертається 
до громадян з проханням до-
тримуватися основних пра-
вил користування різними 
обігрівальними приладами.

Під час експлуатації 
електрообігрівальних приладів 
слід: перед увімкненням 
обігрівального пристрою пе-
реконатись, що він не має 
механічних ушкоджень; не 
вмикати одночасно багато 
електроприладів у подовжу-
вач, адже електромережа 

може не витримати пере-
вантаження; не розміщувати 
обігрівач поблизу легкоза-
ймистих предметів; не накри-
вати радіатор електропри-
ладу та не використовувати 
обігрівач для сушки одягу; не 
обігрівати житло газовими, 
саморобними та несправни-
ми електрообігрівачами; 
не залишати ввімкненими 
електрообігрівальні пристрої 
під час виходу з будинку.

Під час експлуатації пічного 
опалення забороняється: зали-
шати печі без догляду або дору-
чати нагляд за ними малолітнім 
дітям; користуватися печами, 
які мають тріщини; розміщати 
паливо та інші горючі речовини 
і матеріали безпосередньо перед 
топковим отвором; зберігати 

незагашені вуглини та попіл у 
металевому посуді, встановле-
ному на дерев`яній підлозі або 
горючій підставці; сушити й 
складати на печах одяг, дро-
ва, інші горючі предмети та 
матеріали;  застосовувати для 
розпалювання легкозаймисті та 
горючі рідини.

Пам’ятайте, що виконан-
ня цих рекомендацій стане 
гарантією безпеки для вас та 
ваших близьких. У разі ви-
никнення пожежі чи іншої 
надзвичайної події негайно те-
лефонуйте до Служби порятун-
ку за номером “101”.                

А. ЛЕБІДЬ, 
т.в.о. начальника Ново-

айдарського МРВ ГУ ДСНС 
України у Луганській області, 

підполковник служби ЦЗ.

 

Як не стати жертвою 
шахраїв!

Дільничними офіцерами 
поліції Новоайдарського ВП 
ГУНП постійно проводиться ро-
бота з профілактики шахрайств, 
що скоюються відносно грома-
дян, а саме у місцях масового 
скупчення громадян (установи, 
підприємства та організації) 
розміщені інформаційні банери, 
під час проведення подвірних 
та поквартальних обходів грома-
дянам надаються інформаційні 
матеріали роз'яснювального ха-
рактеру.

Поліція вкотре попереджає 
населення: аби не втратити 
гроші, пам'ятайте кілька голов-
них правил. Не залишайте свою 
банківську картку без нагляду, не 
передавайте її нікому, не розго-
лошуйте своїх особистих даних, 
якщо до вас зателефонували, 
представившись працівником 
банку, не поспішайте відповідати 

на запитання, краще самі за-
телефонуйте в банк і перевірте 
правдивість інформації.

Якщо ви не бажаєте втрача-
ти гроші, відмовтеся від поку-
пок в Інтернеті, які вимагають 
передоплати. Зараз всі поштові 
служби пропонують послуги 
оплати після перевірки самого 
товару, тому намагайтеся узго-
дити з продавцем саме такий 
спосіб оплати.

Але, якщо ви все ж таки стали 
жертвою шахраїв, звертайтеся 
до Новоайдарського ВП за теле-
фоном 102 або 9-44-87.

Чергова частина Новоай-
дарського ВП працює цілодобово 
за адресою: смт. Новоайдар,                     
вул. Банківська, 19.

Операція «Візит»
Згідно з розпорядженням 

ГУНП України у Луганській 
області «Про організацію та 
проведення профілактичних 

заходів, пов’язаних з від-
відуванням помешкань гро-
мадян», профілактичні заходи 
під умовною назвою «Візит» 
здійснюються і у Новоайдарсько-
му районі. Ці заходи направлені 
на покращення роботи серед на-
селення дільничними офіцерами 
поліції, налагодження більш 
ефективних контактів серед на-
селення.

Мета таких заходів - постійно 
ознайомлювати громадян з опе-
ративною обстановкою райо-
ну, налагодити чітку взаємодію 
служб та підрозділів з попере-
дження та розкриття злочинів.

Що представляє собою ком-
плекс заходів «Візит»?

Співробітники поліції здійс-
нюють поквартирні та подворові 
обходи, обходи помешкань гро-
мадян, вручають пам’ятки «Як 
не стати об’єктом злочинних 
посягань. - У місцях масово-

го скупчення людей - магази-
нах, клубах, відділах зв’язку, 
учбових закладах, лікарнях - 
розміщується інформація про 
місцезнаходження дільничних 
пунктів поліції та прийом грома-
дян.

Іде відпрацювання гурто-
житків, ринків, в ході яких 
установлюється місце про-
живання, навчання та роботи 
уродженців інших держав, а та-
кож законність їх перебування в 
Україні.

Дільничні офіцери поліції 
здійснюють прийом громадян на 
дільничних пунктах поліції, які 
розташовані на території рай-
ону. А саме: в смт. Новоайдар,                       
с. Дмитрівка, с. Денежникове,                                                                     
с. Штормове, с. Бахмутівка,                      
с. Райгородка, с. Трьохізбенка.

Адреси та номери контакт-
них телефонів розташованих 
в районі дільничних пунктів 

поліції можна дізнатися в 
черговій частині Новоайдарсь-
кого ВП ГУНП за адресою: смт. 
Новоайдар, вул. Банківська, 19 
або в інформаційних листах, 
розміщених в місцях масового 
скупчення громадян.

 
Ю. ТЕРЕЩЕНКО, т.в.о. 

начальника Новоайдарського 
ВП ГУНП в Луганській 

області, майор поліції.

Виконавчий комітет Щастинської міської 
ради здає в оренду на конкурсних засадах не-
рухоме майно, а саме: нежитлове приміщення 
(будівля аптеки) 76,6 кв. м., розташоване за 
адресою: Луганська область, Новоайдарський 
район,  м. Щастя, вул. Донєцкая, 95.

Основні умови конкурсу: 
- проведення експертної оцінки приміщення 

здійснюється за рахунок орендаря-переможця;
- цільове використання приміщення – для 

здійснення діяльності з реалізації лікарських 
засобів, крім використання його для потреб про-
мислового характеру та політичної діяльності;

- виробництво лікарських засобів, роздрібна 
торгівля лікарськими засобами (виробництво 
лікарських засобів в умовах аптеки);

- дотримання вимог безпечної експлуатації 
об’єкта;

- страхування об’єкта оренди.

Кінцевий термін прийняття пропозицій 
(заяв про оренду і конкурсних пропозицій) - 
22  грудня 2018 року.

Конкурс буде проведено 26 грудня 2018 року 
об 11:00 в приміщенні виконавчого комітету 
Щастинської міської ради за адресою: Лугансь-
ка область, Новоайдарський район,  м. Щастя, 
пл. Миру, буд. 9, кабінет міського голови.

Усі бажаючі можуть подавати заявки протя-
гом 30 календарних днів з дати опублікування 
цього оголошення до виконавчого комітету 
Щастинської міської ради за адресою: Лугансь-
ка область, Новоайдарський район, м. Щастя, 
пл. Миру, буд. 9. 

Телефон для довідок: (0642) 96-08-51; 96-07-44.

О. БОГИНЯ, в.о. міського голови, 
секретар ради.

ДСНС звертається до громадян
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считать 
недействительным

25 ноября – год светлой памяти 
дорогой, любимой мамочке, жене, 

теще, сестре, тете, бабушке 
СЕЛИНОЙ Марии Ивановне.

   А мы, надеясь, чуда ждали… 
Но чуда не произошло. 

Ушла в неведомые дали – 
и так на сердце тяжело… 

Но с нами образ твой, улыбка, 
твои слова, твоя душа. 

Нелепой кажется ошибкой, 
что ты без времени ушла. 

                                                Тебя нам очень не хватает, 
                                                 когда мы встретимся – Бог весть… 

                                              Хотим сказать тебе, родная – 
                                              спасибо, что была… Нет – есть!

Дочь Ирина, муж Алексей, зять Олег, родные, близкие, соседи.

1 год светлой памяти 
ШИЩЕНКО Евгения Петровича

Ты не умер! 
Просто вышел и оставил вдали 

все, как есть! 
В дневнике останется закладка, 
на столе записка, очень кратко: 

«Вспоминай, но только не зови…» 
Пока мы живы – жив и ты!

Царствие тебе Небесное. 
Помним, скорбим и плачем, плачем, 

плачем…

Жена, дети, внуки и правнуки.

Закупка МЕДА, ВОСКА, МЕР-
ВЫ. Обмен ВОЩИНЫ. Про-
дажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и 

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

ДОМ, пгт. Новоайдар, ул. Виш-
невая (Буденного): газ, свет, вода, 
18 соток земли. 066-070-91-79.

ДОМ с усадьбой. 066-052-77-07.
ДОМ, с. Денежниково.                            

050-108-36-33.
однокомнатную КВАРТИРУ, 

кв. Шевченко (11-Пятилетки), воз-
можен торг. 095-223-24-27.

2-комнатную КВАРТИРУ в 
центре поселка, 066-567-71-74.

2-комнатную КВАРТИРУ,    
095-401-31-06.

ВАЗ-2103. 050-723-19-35.
КУКУРУЗУ, ПЛИТЫ, КО-

ЛОСНИКИ б/у. 050-699-06-56.
УЛЬИ новые, б/у, БОЧКУ алю-

миниевую на 600 л. 066-797-02-51.
2 ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯС-

КИ (новые), с. Волкодаево.                                  
066-620-01-93.

КУР-НЕСУШЕК. 050-168-20-21.
ТЕЛКУ на молоко,                                       

099-671-23-00. 

продам

ЗАВОД КУПИТ МЕД, ВОСК 
ПОСТОЯННО, 099-371-00-31.

ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, 
ОБМЕН ВОЩИНЫ, МЕД,              
050-704-33-18. 

«Салтовский мясокомбинат» 
ЗАКУПАЕТ КРС, 096-258-58-06, 
050-753-45-19, Алексей.

КРС, 099-005-75-77.
ЗАКУПАЕМ КСР, ДОРЕЗ. 

099-011-98-55.
ТРАКТОР, 050-563-71-59.

куплю

Высокое качество, 
точный вес, доставка 

066-928-50-36

Учні 7-го класу Гречишкінської ЗОШ та їх батьки виказують щирі 
співчуття класному керівнику Гречишкіній Оксані Григорівні у 
зв’язку з втратою близької людини – її батька.

Искренне скорбим по случаю смерти БАКЛАНОВА Александра 
Павловича и выражаем глубокие соболезнования всем родным и 
близким.

Семьи Суворовых, Рожковых, Яровых.

Коллектив сотрудников Новоайдарской детской школы искусств 
выражает искренние и глубокие соболезнования преподавателю 
Курчицкой Наталье Андреевне по поводу невосполнимой утраты 
– смерти дорогого, близкого человека  - отца 

БОСЕНКО Андрея Кузьмича.
Скорбим вместе с Вами, разделяем боль утраты. Пусть земля ему 

будет пухом.

Трудовой коллектив ОУЗ Новоайдарская школа-гимназия вы-
ражает искренние соболезнования завхозу Гусевой Валентине 
Дмитриевне и всей ее семье по случаю смерти матери, тещи,                      
бабушки.

ПОМНИМ.. .

Утерянный военный билет се-
рии АВ № 151022, выданный Сва-
товским РВК на имя Ткаченко 
Виталия Викторовича, считать 
недействительным.

Утерянные аттестат об окон-
чании Белореченской средней 
школы (от 23.06.1993), диплом 
АН № 38507773 (от 30.06.2010), 
выданные на имя Зайцева Игоря 
Васильевича, считать недействи-
тельными.

Утерянный военный билет 
серии АВ № 305673, выданный 
Новоайдарским РВК 10.05.2017 
на имя Голубцова Дмитрия Вик-
торовича, считать недействитель-
ным.

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

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 
Установка, ремонт. 066-718-79-40.

услуги

работа

аренда

24 ноября отмечает свой 80-летний юби-
лей дорогая сестра, уважаемая тетя, бабушка –                             
БАТУРИНА Клавдия Григорьевна!

Так быстро годы пролетают, восьмой десяток – не 
беда! Достичь его совсем не просто, среди родных, 
друзей, внучат желаем встретить девяносто! Вас с 
юбилеем поздравляем и будьте счастливы всегда! И 

повзрослели Ваши дети, и внуки встали на 
крыло. Вам долгих лет на этом свете, и чтоб 

везде всегда везло!
Сестра Таня, племянница Валя 

и племянник Юра с семьями.

Тепло и сердечно поздравляем с профессиональ-
ным праздником – Днем работников сельского хо-
зяйства руководителя КФХ «Айдар-Овощ» Алексея 
Леонидовича Павлова и весь трудолюбивый коллек-
тив сельхозпредприятия!

Искренне благодарим Вас, уважаемый Алексей Ле-
онидович, за постоянные поддержку и внимание к во-
просам культуры в нашем населенном пункте, за 
неоценимую помощь. 

Желаем Вам и Вашему коллективу на 
многие годы здоровья, процветания, 
благополучия, высоких урожаев и мно-
го радостных, счастливых мгновений в 
жизни!

Коллектив художественной самодеятельности 
Айдар-Николаевского клуба.

Президиум районного совета ветеранов, союз ве-
теранов Афганистана, общественная организация 
инвалидов-ветеранов Чернобыля сердечно поздрав-
ляют с Днем рождения ликвидаторов аварии на 

ЧАЭС уважаемых ТИТАРЕНКО Сергея Алек-
сандровича, ПАНЦИЛЕР Петра Максимо-

вича, ОВЧАРЕНКО Антонину Васильевну!
Пусть будет небо чистое над Вами, пусть 
будет жизнь по-доброму светла, живите, 

окружённые родными и друзьями, и 
всех Вам благ, здоровья и тепла!

Срочно СНИМУ ЖИЛЬЕ на ваших условиях              
(с. Колядовка, Алексеевка, Волкодаево, Новоалексан-
дровка Новоайдарского р-на). Порядочность и свое- 
временную оплату гарантирую. 099-463-73-43.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных специаль-
ностей: БЕТОНЩИКИ, КАМЕНЩИКИ, МОНТАЖ-
НИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. 

Работа в с. Колядовка, Новоайдарский р-н. Оплата 
высокая, сдельная. Справки по телефону 050-077-55-95.

Оголошується КОНКУРС на заміщення вакантної посади                   
ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА Дмитрівської сільської ради. Заявки 
приймаються з 19.11. по 19.12. 2018 року.

Виконком Дмитрівської сільради.

ОГОЛОШЕННЯ
До відома власників сертифікатів на право на земельну частку (пай) 

земель колишнього КСП «Авангард» повідомляємо: 10 грудня 2018 
року о 10 годині в Новоайдарському районному Будинку культури 
відбудуться загальні збори пайщиків КСП «Авангард». 

Порядок денний:
1. Розподіл земельних ділянок кормових угідь (сіножаті-деградована 

рілля, сіножаті чисті, пасовища) між власниками земельних часток 
(паїв), та виділення їх у натурі (на місцевості).                                              

2. Про використання несільськогосподарських угідь земель колектив-
ної власності колишнього КСП «Авангард».

3.  Інші питання.
Детальну інформацію щодо проведення розподілу земельних ділянок 

можна отримати в період з 26 листопада 2018 р. по 09 грудня 2018 р. за 
адресою: смт. Новоайдар, вул. Дружби, буд. 29.

Контактний телефон посадової особи: 099-350-40-48.
Невідома Ірина Миколаївна
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Я на этом праздничном меро-
приятии присутствовала уже не 
как сотрудница детсада, а как ба-
бушка. Старшую группу посеща-
ет моя внучка Софийка Скубак.

На мой взгляд, праздник по-
лучился веселым, красивым, 
легким, как дуновение осеннего 
ветерка. Дети и воспитатели вош-

ли в зал под веселую украинскую 
музыку, все нарядные – в украин-
ских костюмах. Ни на минутку 
нельзя было отвести взгляд от 
импровизированной сцены – на-
столько все было насыщено пес-
нями и танцами в исполнении на-
ших любимых малышей. Танцы 
– это вообще отдельная тема. Сна-

чала девчонки-воспитанницы и 
их мамы исполнили танец с плат-
ками – очень яркий и необычный. 
Задорными были танцы «Ложка-
ри» и «Черевички» - ребята были 
четко в ритме музыки!

А какую ярмарку устроили для 
гостей! Одним из самых ярких 
персонажей на ней был Гриць 
(роль исполнил папа Севы Лебе-
дя Валерий Лебедь). Он вместе 
с детьми просто отлично спел 
задорную песню. Ох, и весело ж 
всем было!

На мой взгляд, очень трога-
тельным был обряд заплетения 
косы. В Украине маленькие де-
вочки ходили с распущенными 
волосами, а когда подрастали и 
становились мамиными помощ-
ницами – им заплетали косы. Вот 
и на мероприятии мы прикосну-
лись к таинству – этому необык-
новенно трогательному обряду. 
Были сказаны волнительные сло-
ва, девочки просили благослове-
ния у мам перед обрядом. Мамы и 
бабушки заплели косы девочкам, 
пожелав им здоровья и благопо-
лучия на долгие годы.

Ярким и запоминающимся 
стал «Цыганский танец» в испол-
нении Карины Рыжковой и Леры 

Щировой. Девочки, вы просто 
умнички!

Завершился праздник на при-
ятной сладкой ноте – все детиш-
ки получили угощение – вкусные 
пряники.

Я, как воспитатель с большим 
стажем работы, не понаслышке 
знаю, какую колоссальную рабо-
ту провели воспитатели группы 
Вера Васильевна Щирова и Гали-
на Сергеевна Рыжкова и с детьми, 
и с родителями. Это каждодне-
вный упорный труд, терпение, 
умение донести все это до дет-
ских сердец. Конечно же, нельзя 
не отметить  огромную любовь 

к детям, творческий потенциал 
музыкального руководителя Свет-
ланы Викторовны Валуйской.

Я уверена, что только благода-
ря совместным усилиям, совмест-
ной работе воспитателей, детей и 
их родителей ребята вырастут па-
триотами своей страны, научаться 
уважать и любить традиции свое-
го народа, станут духовно богаты-
ми людьми.

Большое всем спасибо и низ-
кий поклон за такой замечатель-
ный праздник!

С уважением – 
Людмила СВИЖЕВСКАЯ.
Фото - Н. ЛИТВИНЕНКО.

Осень – это вовсе не пора уныния. В ней тоже есть место для 
ярких и красивых мероприятий.  Например, совсем недавно в дет-
ском саду «Солнышко» состоялся утренник в старшей группе под 
названием «Украинский ярмарок».

На заході були присутні за-
ступник голови райдержадміні-
страції Тетяна Новикова, учні 
Новоайдарської школи-гімназії, 
Муратівської ЗОШ-ДНЗ, мешкан-
ці селища Побєда.

Протягом двох років о. Орест, 
у 2014-2015 рр., перебував на пе-

редовій як військовий капе-
лан. 

Ця книга – щоденник 
– сповідь людини, яка на 
власні очі побачила та всім 
серцем відчула все жахіття 
війни на Сході, в тому числі 
й трагічні події в селі Поб-
єда.

 На обкладинці книги – 
фото хреста, який був вста-
новлений за ініціативою               
о. Ореста та дивом вцілів 
після ракетного обстрілу По-
бєди. 

Презентація книги до 
цього відбувалась у багатьох 
містах України та не залиши-
ла байдужими нікого.

«Церква і держава – це дві ін-
ституції, внутрішні справи яких 
зазвичай не перетинаються. Але 
коли прийшла війна, всі разом 
стали в один стрій і мали одну 
спільну боротьбу. У своїй книзі я 
наголошую на тому, що в умовах 
воєнної  дійсності потрібно бути 

разом. Друге – це період в істо-
рії, який відбувався у найважчий 
час формування, створення нашої 
сучасної країни. Маю сміливість 
припустити, що книга буде ко-
рисна для дослідження та кращо-
го розуміння, хто і як творив цю 
історію. Третє – це мої свідчення 
про подвиги добровольців, які 
першими стали на захист  своєї 
батьківщини і змогли стримати 
ворожу навалу. Вони були зви-
чайними юнаками в себе вдома, 
але там вони показали усі най-
кращі свої чесноти. Це – хороб- 
рість, самопожертва, патріотизм і 
що дуже важливо – людяність. Ця 
книга – це моє свідчення про них 
живих, і пам’ять про тих, хто не 
повернувся», - розповідає отець 
Орест-Роман Сало при кожній зу-
стрічі з читачами.

«Прагнення Волі» - перемо-
жець конкурсу «Найкраща книга 
КнигоФесту 2018».

Світлана Сабельнікова, вчи-
тель НВК Муратівська ЗОШ 
І-ІІІ ст. – ДНЗ, вже досить давно 
знайома з автором книги:

«Ми з учнями дуже раді були 
знову зустрітися з о.Орестом, по-
слухати його розповідь про опи-
сані події у книзі, спогади про 
наше знайомство і подарувати 
гостям сувеніри. Дуже дякуємо 
за чудову зустріч! Дуже приємно, 
що в книзі є фото нашої школи.

З отцем Орестом ми познайо-
мились в квітні 2015 року, коли в 
нашому селі проходило освячен-
ня каплички на честь загиблих во-
їнів. Разом з ним, з учнями шко-

ли  ми облаштовували капличку. 
Зав’язалась дружба.  Вона не при-
пинялась навіть, коли о. Орест 
поїхав. Ми листувалися. Надси-
лали фото та відео. В жовтні 2015 
року, на День захисника України, 
ми з учнями прийшли до каплич-
ки, помолитися. І саме в цей час 
дорогою до с. Оріхове-Донецьке 
проїжджав отець Орест. Поба-
чивши нас, зупинився. Як ми всі 
раділи зустрічі! Зробили фото на-
пам’ять (саме це фото й є у книзі) 

Всі ці роки ми не втрачали 
зв’язок. Тому я знала, що о. Орест 
написав книгу. Мені пощастило 
побувати на першій презента-
ції цієї книги, яка відбувалась у 
Львові. Тому на момент презен-
тації книги у Новоайдарі ми з уч-

нями вже були з нею знайомі. Для 
нашої поїздки на презентацію до 
Новоайдару надали шкільний ав-
тобус. Ми щиро за це вдячні!

Мої учні, в основному 
7-9-класники підготувався до зу-
стрічі – квіти, власноруч зроблені 
смаколики – все від щирого сер-
ця для нашого друга. Враження 
від цього заходу, цієї зустрічі (до 
речі, з отцем Орестом ми зустрі-
чалися ще двічі, поки він перебу-
вав на Луганщині з презентацією 
книги) – просто неймовірні, і їх 
неможливо описати словами. Та 
головне – це зустріч добрих дру-
зів, які обмінюються позитивни-
ми емоціями, даруючи одне одно-
му добро та розуміння».

17 листопада в Новоайдарі відбулася презентація книги військо-
вого капеллана отця Ореста – Романа Сало «Прагнення Волі».


