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Шановні працівники енергетичної галузі  Новоайдарської 
громади!  Щиро вітаю вас з професійним святом – 

Днем енергетика!
Від вашого професіоналізму та сумління залежать стабільна ро-

бота економіки та якість побуту наших громадян. Адже щоден-
ною працею ви вселяєте впевненість у тому, що у наших оселях буде 
світло, тепло і затишно. Сподіваюся, що ваші зусилля у цьому на-
прямку знайдуть розуміння і підтримку громади.

Щиро бажаю вам, міцного здоров’я, щастя, добра, благопо-
луччя та миру, невичерпної життєвої наснаги та нових трудових 
здобутків!

З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова.

Шановні працівники архівних установ  Новоайдарщини!
Щиро вітаю з Днем працівників архівних установ усіх зберігачів безцінної спадщини 

нашого народу, яка ґрунтується на документах, фактах і реальних подіях!
Архівні матеріали – це безцінне джерело інформації про минуле і сьогодення нашого 

краю, України, про життя людини, суспільства і держави, яке має унікальний вплив на 
формування національної свідомості наших громадян та засвідчує вагомий внесок українців 
у суспільно-політичний та економічний розвиток.

Завдяки вашій професійній діяльності стали можливими доступ до документальної бази 
досліджень, утвердження історичної правди і справедливості.

Сердечно бажаю творчої енергії, вдалих пошуків, цікавих знахідок, нових успіхів у 
досягненні вашої високої професійної мети.

Міцного здоров’я  вам, щастя, благополуччя та мирного неба!
З повагою, Ігор ШОПІН, 

Новоайдарський  селищний голова. 

На святкову подію завітали перший заступник, вико-
нуючий обов’язки голови Луганської обласної державної 
адміністрації – керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації Олексій Смирнов, голова Сєвєродонецької 
райдержадміністрації Роман Власенко, голова Сєвєродо-
нецької районної ради Володимир Прокопенко, директор 
Луганської ТЕС Борис Сафонов.

В цей день на центральній площі Новоайдару було чи-
мало цікавого: привітання від очільників району і гостей 
свята, урочиста презентація офіційних Гербу, Прапора та 
Гімну Щастинського району, виступи артистів, виставка 
виробів майстрів народної творчості, пісні, частування і 
гарний настрій.

Ще перед початком офіційної частини заходу на площі 
біля  Новоайдарського селищного Будинку культури було 
велелюдно і весело – тут розташувалися п’ять наметів, 
що представляли громади району, і в них та біля них було 
саме те, що допомагало всім присутнім забути про похму-
ру грудневу погоду: усміхнені обличчя, спілкування, пісні, 
пригощання смаколиками, презентація виробів майстрів 
народної творчості. Крім того, поруч працювала польова 
кухня, тож змерзнути або засумувати можна було, хіба що 
доклавши колосальних зусиль.

Офіційну частину святкового заходу було розпочато з 
привітань від голови Щастинської районної державної ад-
міністрації Тетяни Новикової і голови Щастинської район-

ної ради Олени Коробки. 
Тетяна Володимирівна 
і Олена Олександрівна 
підкреслили, що це свя-
то знаменує новий етап 
розвитку нашої малої 
Батьківщини, у такий 
день кожен відчуває 
себе частинкою великої 
родини, адже всі досяг-
нення району склада-
ються з досягнень те-
риторіальних громад, зі 
щоденної праці кожного 
його мешканця, і поба-
жали всім, хто працює 
на благо району, нових 
здобутків і досягнень на 
ниві служіння людям, 

мирного неба, достатку, а 
рідному краю – процвітан-
ня на благо майбутнього, 
і закликали всі громади 
до згуртованості, оскіль-
ки зростання добробуту 
мешканців району можна 
досягти тільки спільними 
зусиллями.

Прозвучали теплі слова 
і від керівників об’єднаних 
територіальних громад, що 
від усієї душі привітали 
всіх присутніх з першою 
річницею утворення Ща-
стинського району, подяку-
вавши його мешканцям за їх працю і побажавши їм щастя, 
добробуту, успіхів у всіх починаннях, миру, а району і його 
громадам, що за мірками людського життя, можливо, лише 
роблять перші кроки, але роблять їх твердо і напрочуд 
упевнено – квітнути й існувати якнайдовше, доживши до 
поважного віку в достатку, злагоді й добробуті.

Вітаючи мешканців Щастинського району від імені Лу-
ганської обласної державної адміністрації, Олексій Смир-
нов звернув увагу присутніх на те, що цей район сьогодні 
є унікальним, адже його очільницями є дві жінки, що на їх 

плечі протягом першого року його існування лягла тита-
нічна робота з багатьох питань, у тому числі пов’язаних з 
налагодженням інфраструктури, однак уся ця робота була 
виконана «на відмінно». Олексій Іванович побажав меш-
канцям району в першу чергу здоров’я і миру, наголосив-
ши, що у Щастинського району великий соціально-еконо-
мічний потенціал, перспективи у багатьох галузях.

Також привітали географічних сусідів з річницею 
утворення району голова Сєвєродонецької райдерж-
адміністрації Роман Власенко і голова Сєвєродонецької 
районної ради Володимир Прокопенко. Гості з Сєвєродо-
нецька зауважили, що найбільший скарб будь-якої гро-
мади – це її люди, і в цьому плані Щастинський район, 
безперечно, володіє величезним багатством. Роман Ген-
надійович і Володимир Миколайович передали привітан-
ня від мешканців свого району, від депутатського корпу-
су Сєвєродонецької районної ради і побажали добробуту 
громадам і домогосподарствам нашого району, успіхів у 
роботі і всіх починаннях, реалізації всіх планів, втілення 

у життя всього задуманого, щоб місцеві мешканці були 
щасливими від збудованого і досягнутого, а гості району 
– від побаченого.

Звернувся до присутніх зі словами привітань і директор 
Луганської ТЕС Борис Сафонов, що висловив упевненість, 
що зроблене за рік існування району – це старт для нових, 
позитивних зрушень, бо у нас є все необхідне для цього: 
талановиті і працьовиті люди, мудре керівництво, бажання 
змінити життя на краще.

3 стор.►

Рік тому в результаті об’єднання Новоайдарськго та Станично-Лу-
ганськго районів  було утворено новий район – Щастинський, що до 
нього увійшли п’ять громад: Щастинська міська, Новоайдарська і 
Станично-Луганська селищні, Нижньотеплівська і Широківська сіль-
ські територіальні громади. Перший рік життя новоутвореного рай-
ону був сповнений подіями і викликами, тому часу на повільне звикання 
до адміністративних змін і неспішну роботу не було. Але, незважаючи 
на непрості часи, наш район існує і розвивається у нових кордонах, і в 
цьому районі живуть і працюють чудові, талановиті люди. І минуло-

го тижня, 17 грудня, в Новоайдарі для них було організовано свято до 
першої річниці створення Щастинського району. Учасниками святку-
вання стали делегації з усіх п’яти територіальних громад району на 
чолі з керівниками – Новоайдарським селищним головою Ігорем Вікто-
ровичем Шопіним, керівником Щастинської міської ВЦА Олександром 
Євгенієвичем Дунцем, керівником Станично-Луганської селищної ВЦА 
Альбертом Миколайовичем Зінченком, керівником Нижньотеплівської 
сільської ВЦА Дмитром Олександровичем Кондратьєвим і керівником 
Широківської сільської ВЦА Олександром Сергійовичем Штировим.



«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  52     24   гРуДНя     2021 р2

Перебуваючи на Луганщині, 
Віце-прем’єр-міністр України 
– Міністр з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих тери-
торій України Ірина Верещук 
ознайомилася з перебігом ре-
конструкції об’єктів на КПВВ у 
Станиці Луганській.

Цей контрольний пункт – 
єдиний в області, де російські 
окупанти не блокують пропуск 
людей з тимчасово окупованої 
території і в зворотному на-
прямку. Щоденно КПВВ корис-
туються від 1,5 до 3,5 тисяч жи-
телів Луганщини.

«Я хочу, щоб на КПВВ люди-
на відчувала комфорт та друж-
ність держави. Реінтеграція тим-
часово окупованих територій 
починається з комфортного сер-
вісу на КПВВ», – наголосила Ві-
це-прем’єр-міністр України Ірина 
Верещук, оглядаючи пункт про-
пуску.

Наразі там повністю заверше-
но модернізацію режимної зони, 
де проводять перевірку відвіду-
вачів та речей, які переміщуються 
через лінію розмежування.

Як повідомив голова Луган-
ської обласної державної адмі-

ністрації Сергій Гайдай, рекон-
струкція сервісної зони триває. 
Там зараз, зокрема, надаються 
послуги гуманітарного характе-
ру: медична допомога, допомога у 
оформленні дозвільних докумен-
тів, функціонує пункт обігріву 
тощо.

У сервісній зоні будівельники 
облаштовують майданчик і підво-
дять комунікації для подальшого 
розташування там типового дво-
поверхового модулю – конструк-
ції, аналогічної встановленій рік 
тому на КПВВ «Щастя».

Там працюватиме відділення 
«Ощадбанку», надаватимуть по-
слуги співробітники пенсійного 
фонду, органів соціального захи-
сту населення, медичного пункту, 
облаштують пункти вакцинації і 
безкоштовного тестування захво-
рювання на COVID-19, кімнати 
матері та дитини тощо.

Спілкуючись з жителями об-
ласті, які користувались КПВВ, 
Ірина Верещук взяла на контроль 
проблеми, що існують з картка-
ми «Ощадбанку» та зазначила, 
що сприятиме спрощенню про-
цесу тестування на коронавірус. 
«Пункт пропуску в Станиці Лу-

ганській – це не митниця. Ми 
спрощуємо перетин і покращуємо 
умови, бо людям і без того важ-
ко», – зауважила вона.

Всі роботи із модернізації сер-
вісної зони та будівництва ви-
щезазначених конструкцій пла-
нується завершити протягом ІІ 
кварталу 2022 року.

Відповідаючи на запитання 
журналістів, Віце-прем’єр-мі-
ністр України Ірина Верещук 
зауважила: «Вже з середи має 
запрацювати створений Міністер-
ством Український національний 
центр розбудови миру. Зібрано 
безліч фактів порушень прав лю-
дини на Донбасі і в Криму. Тож, 
Центр діятиме, щоб повернути 
довіру і поновити справедливість, 
– РФ має заплатити юридично, 
політично та фінансово за все те, 
що вона зробила з нашими гро-
мадянами та територіями. Заклад 
стане діалоговою платформою 
для відновлення миру. Наш девіз 
– через діалог до довіри і миру».

Та додала: «Наша стратегія – 
конкретні дії, результат яких оці-
нюватимуть люди».

loga.gov.ua

Цьогоріч, завдяки безпосереднім зусиллям очільника Луганщи-
ни Сергія Гайдая, Уряд погодив виділити ще понад 10,3 млн грн 
для матеріальної грошової допомоги. Таким чином ще 38 осіб, чиє 
житло постраждало внаслідок пожеж, мають додаткову можливість 
отримати гроші, за умови наявності усіх необхідних документів і 
звернення з відповідними заявами.

Головною причиною того, чому люди недоотримали матеріальну 
допомогу була відсутність документів, що підтверджують право влас-
ності на житло та право спадкування, а також короткий строк для фі-
нансування компенсації, передбаченої Кабміном.

Також додатково Олексій Смирнов представив присутнім відпові-
дальних осіб Щастинської райдержадміністрації та Сєвєродонецької 
військово-цивільної адміністрації, які мають надати громадянам усі 
консультації з відшкодування. Цим посадовцям доручено докласти 
максимум зусиль для якнайшвидшого проведення виплат.

loga.gov.ua

Кабінет Міністрів України на 
своєму засіданні 9 грудня 2021 
року ухвалив постанову «Про 
внесення змін до Порядку на-
дання та визначення розміру 
грошової допомоги постражда-
лим від надзвичайних ситуацій 
та розміру грошової компенсації 
постраждалим, житлові будин-
ки (квартири) яких зруйновано 
внаслідок надзвичайної ситуації 
воєнного характеру, спричине-
ної збройною агресією Росій-
ської Федерації».

Відповідні зміни дозволять по-
ліпшити механізм виплати ком-
пенсацій громадянам.

Покрокова інструкція щодо по-
рядку та умов отримання грошової 
компенсації буде оприлюднена не-
забаром.

Нагадаємо, з початку 2021 
року комісіями з розгляду питань, 
пов’язаних з наданням грошо-
вої компенсації постраждалим, 
житлові будинки (квартири) яких 
зруйновано внаслідок надзвичай-
ної ситуації воєнного характеру, 
спричиненої збройною агресією 
Російської Федерації в Донецькій 
та Луганській областях прийнято 
рішення про надання компенсації 
458 постраждалим, які є власника-
ми 384 об’єктів житлового фонду, 
на загальну суму 106 мільйонів 
426 тисяч 380 гривень.

Зокрема, наприкінці листопада 
Комісія у Донецькій області ухва-
лила рішення про надання грошо-
вої компенсації 65 громадянам на 
загальну суму 11,43 млн гривень. 
А вже у грудні позитивне рішення 
щодо компенсації за зруйноване 
житло отримали четверо громадян 
Луганщини.

https://www.minre.gov.ua

Про реалізацію в області державної політики щодо забігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, 
підбиття підсумків щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти 
насильства» на пресбрифінгу розповіла заступниця голови обл- 
держадміністрації Катерина Безгинська.

Вона нагадала, що акцію організовано з 25 листопада по 10 грудня.
«Ці дні обрано невипадково, адже саме протягом цих 16-ти днів 

відзначається низка міжнародних дат, які так чи інакше стосуються 
захисту прав людини. Інтерес до акції з кожним роком зростає у всіх 
громадах області. Так, у 2021 році на місцевому рівні було заплановано 
проведення 880 заходів, у той час як у минулому році проведено близь-
ко 730, а у 2015 році – усього 130», – зазначила Катерина Безгинська.

П’ятий рік поспіль старт акції в області дається відкриттям муралу 
– малюнку на стіні соціально значущого об’єкту.

Так, цьогоріч мурал створено на стіні Сватівського ліцею № 7, пре-
зентація відбулася 25 листопада.

30 листопада у Новоайдарській та Щастинській громадах відкри-
то кабінет анонімної невідкладної медико-психологічної допомоги 
жінкам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі. 6 грудня відкрито регіональну кімнату індивідуальної 
соціально-психологічної роботи із постраждалими від домашнього 
насильства, насильства за ознакою статі, торгівлі людьми, воєнних 
дій, збройного конфлікту, природних і техногенних катастроф. 8 груд-
ня презентовано Ґендерний паспорт Луганської області за 2015-2020 
роки.

Крім того, низку тематичних заходів проведено з нагоди Міжнарод-
ного дня захисту прав людей з інвалідністю.

Катерина Безгинська наголосила, що на Луганщині кількість офі-
ційних звернень про вчинення домашнього насильства постійно зро-
стає. Лише за 9 місяців поточного року зафіксовано 4 046 звернень. Це 
на 19 % більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Подібне збіль-
шення означає, що люди почали вголос говорити про проблему і звер-
татися по допомогу.

84 % звернень надійшли від жінок, 15 % – від чоловіків і 1 % – від 
дітей. Найбільше звернень зафіксовано у містах Сєвєродонецьк, Лиси-
чанськ і Рубіжне. Найменше – у Щастинському районі.

loga.gov.uа

 «З 19 грудня повністю вакцинованим українцям буде нарахо-
вана одна тисяча гривень. Вони зможуть витратити ці кошти на 
напрямки, які найбільше постраждали від пандемії, – записатися 
в спортзал, піти в кінотеатр, музей або на концерт, купити квиток 
на потяг або літак, придбати книги. Водночас, дослухавшись до по-
бажань наших громадян поважного віку, для яких важливою є під-
тримка здоров’я, зокрема в умовах пандемії, було ухвалено рішення 
додати до переліку доступних товарів ще й ліки», – зазначив Воло-
димир Зеленський.

Глава держа-
ви висловив пере-
конання, що такий 
крок збільшить кіль-
кість щеплень проти 
COVID-19 серед літ-
ніх людей, а також 
сприятиме лікуванню 
й профілактиці інших 
захворювань.

Нині Міністерство 
цифрової трансформа-
ції доопрацьовує тех-
нічні можливості для того, щоб купівля ліків за передбачені за щеплен-
ня кошти стала доступною з січня наступного року.

Загалом, як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, на 
сьогодні Україна подолала показник у 40% вакцинованих серед дорос-
лого населення: з 14,1 млн громадян 12 млн отримали по два щеплення 
проти коронавірусу.

Проте Віктор Ляшко зауважив, що впродовж останніх двох тижнів 
спостерігається зниження темпів вакцинації.

У цьому контексті Президент наголосив на необхідності активізації 
вакцинації, адже попри покращення епідемічної ситуації в країні тиж-
неві показники захворюваності залишаються високими.

Також задля мінімізації ризиків для хворих на COVID-19 серед гро-
мадян віком від 60 років було внесено зміни до стандартів медичної 
допомоги щодо коронавірусної хвороби і розширено показання до гос-
піталізації цієї категорії хворих.

У зв’язку з наближенням різдвяних і новорічних свят були ухвале-
ні відповідні накази МОЗ і головного державного санітарного лікаря 
щодо протиепідемічних заходів під час роботи гірськолижних курортів. 
Окремо також напрацьовані протиепідемічні заходи під час проведення 
великих масових заходів, повідомив Денис Шмигаль.

За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має 
бути стабільною. Один випадок нового штаму коронавірусу «Омікрон» 
виявлено в Україні цього тижня. Але результати перших досліджень у 
країнах, де він уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби, 
зауважив секретар РНБО Олексій Данілов.

www.president.gov.ua
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Після теплих слів привітань у 

програмі свята знайшлося місце 
і для нагороджень. Так, віталь-
ний лист Міністерства аграрної 
політики та продовольства Украї-
ни було вручено керуючому цен-
трального регіону ПрАТ СВФ 
«Агротон» Луганської області 
Миколі Івановичу Буриму, від-
знаками Луганської ВЦА було 
нагороджено виконуючу обов’яз-
ки начальника Управління соці-
ального захисту населення Ща-

стинської райдержадміністрації 
Юлію Володимирівну Білецьку і 
заступника Новоайдарського се-
лищного голови Артема Микола-
йовича Духана, відзнаками Ща-
стинської райдержадміністрації і 
Щастинської районної ради було 
нагороджено начальника відділу 
культури, молоді та спорту Ново-
айдарської селищної ради Аллу 
Анатоліївну Антипову, керів-
ника Щастинської міської ВЦА 
Олександра Євгенієвича Дунця, 
керівника Станично-Луганської 
селищної ВЦА Альберта Мико-
лайовича Зінченка, першого за-
ступника керівника Станично-Лу-
ганської селищної ВЦА Сергія 
Анатолійовича Ісаєва, керівни-
ка Нижньотеплівської сільської 
ВЦА Дмитра Олександровича 
Кондратьєва, начальника відділу 
освіти, культури, молоді та спор-
ту Станично-Луганської селищної 
ВЦА Валентину Федорівну Коно-
валову, начальника юридичного 
відділу апарату Новоайдарської 
селищної ради Андрія Вікторови-
ча Кошмана, начальника відділу 
фінансів Новоайдарської селищ-
ної ради Наталію Петрівну Кузь-
менко, начальника виробничого 
підрозділу «Штормове» ПрАТ 
СВФ «Агротон» Сергія Васильо-
вича Лахву, головного спеціаліста 
відділу інформаційної політики 
Щастинської міської ВЦА Олек-
сандру Василівну Мартиненко, 
начальника відділу освіти, культу-
ри, молоді та спорту Щастинської 
міської ВЦА Яну Олександрівну 
Морозову, головного спеціаліста з 
місцевого розвитку Широківської 
сільської ВЦА Олену Шалвів-
ну Пєвнєву, начальника відділу 
освіти, культури, молоді та спор-
ту Нижньотеплівської сільської 
ВЦА Тетяну Олександрівну Про-
логаєву, голову Новоайдарської 
районної організації Товариства 
Червоного Хреста Луганської 
обласної організації Червоного 
Хреста України Наталію Володи-
мирівну Позднякову, головного 
лікаря КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Ста-
нично-Луганської селищної те-
риторіальної громади» Світлану 
Вікторівну Сємєнєнко, начальни-
ка відділу «Центр надання адміні-
стративних та соціальних послуг» 
Нижньотеплівської сільської ВЦА 
Олену Йосипівну Стахову, Но-
воайдарського селищного голову 

Ігоря Вікторовича Шопіна, керів-
ника Широківської сільської ВЦА 
Олександра Сергійовича Шти-
рова і начальника відділу освіти, 
культури, молоді та спорту Ши-
роківської сільської ВЦА Тетяну 
Анатоліївну Яковлєву.

Однак, звісно, лише офіційни-
ми привітаннями програма заходу 
не обмежилася, адже після них на-
став час для вітань від артистів зі 
всіх п’яти громад району.

З музичними вітаннями від 
Широківської громади виступили 

два вокальних ансамблі: «Іволги» 
з Герасимівського сільського бу-
динку культури і «Любава» Крас-
ноталівського сільського Будинку 
культури.

Солістки Нижньотеплівсько-
го сільського Будинку культури 
Анастасія і Альона Зотови і тан-
цювальний колектив «Козаки» 
Великочернігівського сільського 
Будинку культури представляли 
на святковій сцені Нижньотеплів-
ську громаду.

Станично-Луганську грома-
ду представляли артисти Палацу 
культури та мистецтв Станич-
но-Луганської військово-цивіль-
ної адміністрації – Вікторія 
Мироненко і вокально-інструмен-
тальний ансамбль з романтичною 
композицією.

Колектив «Черемшина» Петро-
павлівського селищного Будинку 
культури передав присутнім на 
святі музичні вітання від Щастин-
ської громади.

Також порадували глядачів сво-
їми виступами представники Но-
воайдарської громади – малень-
кі артисти з дитячого колективу 
«Феєрверк» Новоайдарського 
селищного Будинку культури, жі-
ночий вокальний ансамбль «Лю-
бавушка» Айдар-Миколаївського 
клубу і жіноче вокальне тріо «Ай-
дарія» Новоайдарського селищно-
го Будинку культури.

В заключній частині свята 
були оголошені імена переможців 
конкурсу – авторів Гербу, Прапо-
ру і Гімну Щастинського району. 
За результатами голосування, що 
проводилося на офіційному сай-
ті Щастинської районної ради, у 
номінації «Створення кращого 
ескізу Гербу Щастинського рай-
ону» було обрано варіант, запро-
понований мешканцями смт. Но-

воайдар – спеціалістом І категорії 
відділу освіти Новоайдарської 
селищної ради Сергієм Антоно-
вим і краєзнавцем Андрієм По-
дройком. В номінації «Створення 
кращого ескізу Прапору Щастин-
ського району» найкращим став 
ескіз, розроблений студенткою 
з Новоайдару Оксаною Марти-
новою. В номінації «Написання 
кращого тексту та музики Гімну 
Щастинського району» пере-
могли новоайдарці Володимир 
і Оксана Мартинови (автори 
слів) і директор Новоайдарсько-
го селищного Будинку культури 
Олександр Тіханов (автор музи-
ки). Переможцям конкурсів було 
вручено подяки від Щастинської 
райдержадміністрації і Щастин-
ської районної ради.

Завершувалося святкування 
урочистим виконанням Гімну 
Щастинського району і колом 
дружби «Разом ми єдині!» з укра-
їнським прапором, що символіч-
но з’єднало всіх учасників і гос-
тей заходу.

Отже, Щастинський район 

прожив перший рік свого життя. 
Прожив, працюючи, вирішуючи 
проблеми, долаючи всі негараз-
ди, справляючись із усіма викли-
ками, що ними сповнено життя 
прифронтової місцевості, а надто 
в умовах пандемії. Прожив і буде 
міцнішати, розвиватися, квітнути 
завдяки небайдужості і наполег-
ливій праці своїх мешканців, і 
так само весело і урочисто, як і 
цього року, відсвяткує ще чимало 
своїх Днів народження.

Залишається висловити щиру 
подяку всім, хто доклав зусиль 
до організації і проведення свята 
в цей грудневий день. Учасникам 
делегацій громад району, що при-
їхали до Новоайдару і виступили 
на святі. Всім, хто виступав на 
сцені, радуючи присутніх своїми 
талантами. Всім, хто облаштову-
вав намети громад, запрошував 
до них гостей свята, спілкувався 
з ними, пригощаючи і розпові-
даючи про те, чим багата і чим 
пишається рідна місцина, і якось 
непомітно створював відчуття 
затишку, не даючи думати про 
сіре небо і сніг навкруги. Всім, 
хто озвучував захід, створивши 
для артистів прекрасні умови 
для того, щоб продемонструва-
ти свою майстерність. Зрештою, 
всім гостям святкування, всім 
небайдужим людям, що не полі-
нувалися, не злякалися неперед-
бачуваності погоди і прийшли в 
цей день на центральну площу 
селища, щоб долучитися до уро-
чистої події.

Тож, вітаємо Щастинський ра-
йон з річницею створення, бажає-
мо йому довгої і щасливої історії, 
а значить, численних і яскравих 
святкувань Дня народження!

О. ЧАСНИКОВ.
Фото А. ЧУЖИКОВОЇ.

Герб відображає характерні 
особливості Щастинського району, 
історичне минуле та економічний  
розвиток на теперішній час. 

 На жовтому кольорі козак з ша-
блею як символ боротьби за свої 
права і свободи. 

 На синьому кольорі конту-
ри Луганської ТЕС, яка відома в 
Україні та в світі. Луганська ТЕС 
для населення краю є символом до-
статку і економічного розвитку. 

 Червоний колір у нижній 
частині символізує, що всі досяг-

нення здобулися важкою працею і кров’ю населення нашого краю. 
 Внизу герба – п’ять стрічок з назвами центрів територіальних громад 

району. На центральній стрічці – Новоайдар, який постановою Верховної 
Ради України № 807/ІХ від 17.07.2020 року «Про утворення та ліквідацію 
районів» був визначений адміністративним центром Щастинського рай-
ону. На стрічках праворуч – Щастя та Нижньотепле, ліворуч – Станиця 
Луганська та Широкий. Назви виконані в золотистому кольорі, як поба-
жання достатку громадам в новому статусі. Синій фон символізує, що всі 
громади омиваються річками Айдар і Сіверський Донець.     

 Стрічки підтримують по боках герба два снопи-дідухи з зернових 
рослин, обв’язані солом’яними джгутами – перевеслами, які  зазнача-
ють, що громади об’єднує сільськогосподарська направленість з вирощу-
вання зернових та інших сільськогосподарських культур. Дідух – символ 
урожаю, добробуту, багатства, безсмертного пращура, зачинателя роду, 
духовного життя населення України, оберега роду.

 Снопи згори накривають дубові листя. Дуб – символ сили та чоловічої 
могутності. 

 Ті ж самі дубові листя звисають з арки зеленого кольору, що означає, 
що наші громади займаються лісництвом та озелененням рідного краю, 
сіл та містечок. На арці золотистими буквами написано «Щастинський 
район». В центрі арки на світлому фоні – схід сонця з числом 2020. Схід 
сонця зазначає, що Щастинський район розташований на сході України і 
першим в державі зустрічає світанок, а також те, що в 2020 році в Україні 
народилася нова адміністративно-територіальна одиниця – Щастинсь-
кий район.

Прапор  Щастинського району
Прапор Ща-

стинського рай-
ону відображає 
особистість не тільки 
в Луганській області, 
але й в Україні. Синій 
та жовтий – кольо-
ри головного пра-
пора України, які 
домінують на прапорі 
району, вказують на 
те, що Щастинський 
район є невід’ємною частиною незалежної України. 

Жовта смуга символізує багатство краю, Слобожанських степів, а             
ще – розвинуте хліборобство, яке домінує у нашій місцевості. Також 
саме жовтий колір є кольором світла, яке виробляє Щастинська ТЕС.

На лівій стороні прапору розташований малиновий трикутник. Цей 
колір – данина першим козацьким утворенням, які освоювали та захи-
щали нашу українську землю, які дали нам життя. Саме під малиновими 
стягами українське козацтво боронило і відбудовувало рідний край.

На малиновому трикутнику по колу розташовано п’ять золотистих 
зірок, які у першу чергу вказують на те, що у Щастинському районі діє 
п’ять територіальних громад.

Розташування зірок теж не випадкове. Воно повторює розташування 
зірок на прапорі Європейського Союзу і підкреслює прихильність гро-
мад до європейського шляху розбудови нашого регіону.

Співвідношення сторін прапора – 2:3.

Благословен наш край і дім
У лоні неньки – України.

І світ, і хліб дарує він,
Бо ми у неї всі єдині.
І хай недоля омина

Твоїх синів і доньок.
Для нас ти завжди неземна –
Луганщини святий світанок.

Приспів:
Там, де серце Луганщини,

Є перлина така,
Що цвіте в Слобожанщині

Покоління й віка.
І в майбутнєє з мріями
Ми йдемо навпростець.
Всіх щасливо об’єднує

Промінь наших сердець. 

Наш любий Сіверський Донець
Несе красу і велич віку.

Ріка Айдар з добром тече.
Дарує нам щедроти світу.

На нашій Щастинській землі
Завжди для серця любо й мило.

З любов’ю скажемо всякчас:
- Нас саме щастя породнило.

Приспів:
Там, де серце Луганщини,

Є перлина така,
Що цвіте в Слобожанщині

Покоління й віка.
І в майбутнєє з мріями
Ми йдемо навпростець.
Всіх щасливо об’єднує

Промінь наших сердець. 
Всіх щасливо об’єднує

Промінь наших сердець. 

Герб Щастинського району

ГІМН ЩАСТИНСЬКОГО РАЙОНУ
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«Коли закінчив серед-
ню політехнічну школу 1971 
року, зібрався отримати вишу 
освіту, - розповідає наш цікавий 
співрозмовник. – Складав 
іспити до машинобудівного 
інституту м. Луганськ (зараз 
Східноукраїнський національ-
ний університет ім. Володимира 
Даля, прим. редакції), але не до-
брав балів. Тож стати студентом 
з першого разу не вийшло. Щоб 
не гаяти час, пішов працювати. 
Тоді мені ще й 18 років не було, 
а я став працювати монтером 
першого розряду на дільниці 
Старобільського технічного вуз-
ла зв’язку. 

Я розбирався в усіх тонко-
щах професії і розумів, що вона 
мені дійсно до вподоби, мені це 
цікаво, це захоплює. Хотілося 
дізнаватися більше, рости, тож 
вирішив отримати вищу освіту 
саме за цим напрямом.

Пропрацювавши рік, я точно 
визначився із закладом освіти 
й полетів до Одеси, складати 
іспити до Одеського інституту 
зв’язку. Іспити склав, але….не 
добрав два бали. Вже засмутився, 
але ж в деканаті запитали: «На-
вчатися дуже хочеш?». «Дуже», 
- відповідаю. «Тоді пиши заяву 
на заочне відділення». Ось так я і 
став студентом. І працював, і на-
вчався, літав на сесії. Але зовсім 

скоро довелось брати академічну 
відпустку. Прийшла повістка, і я 
пішов служити до лав Армії.

Службу проходив на 
Байконурі. Бачив, як запускають 
ракети, як відлітають у космос 
космонавти. Було безліч і весе-
лих історій. Та, мабуть, всі, хто 
служив в армії, мають величез-
ний запас цікавенних історій. До 
речі, служба в армії теж була тісно 
пов’язана з моєю спеціальністю – 
служив на комутаторі. Приємно, 
що з повагою ставились до мене 
командири та товариші. Ці роки 
залишились у моїй пам’яті до-
брими спогадами, юнацькими 
пригодами. За домом, батьками, 
звичайно, сумував, але священ-
ний борг Батьківщині віддав.

 Після повернення зі служ-
би, я відразу ж повернувся до 
навчання. Чесно сказати, за ці 
роки встиг добряче за ним та за 
роботою скучити. Коли в 1981 
році закінчив інститут, мені за-
пропонували посаду начальника 
цеху. Звичайно, трохи хвилював-
ся, але погодився. Відчував, що 
мені це до снаги. Познайомився 
з колективом (38 чоловік), і ста-
ли дружно працювати. У вересні 
1984 року мене вже призначили 
начальником вузла зв’язку. І як 
раз розпочиналось будівництво 
нового приміщення вузла зв’язку 
в Новоайдарі.

Саме оце будівництво ви-
кликало у мене багато запи-
тань. Я мав підписувати багато 
документів, але дуже непокоївся: 
я ж не знаю всіх тонкощів цієї 
справи, а цифри у докумен-
тах фігурують дуже великі. Я 
звертався за консультацією, 
бо розумів: в разі чого вся 
відповідальність ляже на мене. 
Розумів, що десь у справах не по-
рядок. Тож вирішив піти. Пере-
водом мене направили на роботи 
до Новоайдарського ПТУ, там як 
раз потрібен був викладач фізики 
та електропредметів. Тож два 
роки своєї трудової біографії я 
присвятив викладацькій справі. 
Із студентами знайшов спільну 
мову, ретельно готувався до пар, 
щоб дати матеріал і цікаво, і 
зрозуміло».

Але  подумки все ж линув на 

своє перше місце роботи і ніби 
відчував, що скоро обов’язково 
повернеться. Так і сталося. 1991 
року його вмовили повернути-
ся. Вузлу зв’язку потрібен був 
професійний керівник, який ду-
шею вболіває за свою роботу. 

Нова будівля вузла зв’язку – 
впевнено прийняв Володимир 
Миколайович нове «старе» місце 
роботи. Провів нараду з колекти-
вом та домовився з ними  - з 8.00 
до 17.00 він для них Володимир 
Миколайович. А вже за межами 
роботи просто Володимир, Во-
лодя. Аби колектив працював на 
совість, Володимир Миколайо-
вич ставив плани, контролював, 
вигадав дієву систему мотивації, 
завдяки якій вдавалося дося-
гати неймовірного контакту та 
працездатності від колективу без 
сварок та криків.

Працювати на повну було 
вкрай необхідно. Бо саме в цей час 
проходила активна телефонізація 
населених  пунктів, розвивались 
міжнародний та міжміський 
зв'язок на сучасному обладнанні.

«Коли тільки-но встановили 
обладнання, я спробував зателе-
фонувати до Америки. Знайомих 
у мене там не було, тож набрав 
вигаданий номер навмання. Дод-
звонився й хвилини три слухав 
автовідповідач. А потім при-
йшов рахунок на космічну суму. 
На перший раз мені пробачили, 
але попередили: наступного разу 
такі «Випробування» я вже буду 
оплачувати сам», - з посмішкою 
розповідає Володимир Миколай-
ович.

2005-2006 роки стали од-
ними з розвиненіших за 
останні часи: сучасні АТС були 
встановлені в Новоайдарі, актив-
но телефонізувались села, дода-
лось  100 кілометрів підземних 
ліній (загалом 262 км), покраще-
на якість зв’язку, була повністю 
ліквідована черга на проведення 
телефонів. 

Ці роки В.Н. Байов згадує 
як «золоті» у розвитку зв’язку 
Новоайдарщини на сучасно-
му етапі. А згодом  в наші жит-
тя ввійшли мобільний зв'язок, 
Інтернет. Стаціонарні телефони 
тепер не є такими жаданими, не 
є необхідністю. 

В. М. Байов і зараз не 
байдикує. Працює, вільний час 
присвячує родині, яку обожнює 
та без якої не уявляє свого життя.

Так тримати, Володимир Ми-
колайович! Залишайтесь в строю 
ще багато років! Здоров’я,  щастя 
та активного довголіття!

М. ТИХОНОВА.

(продолжение. Начало в № 50)
По душе пришлись Анне 

Ивановне слова дочери. И нахлы-
нули воспоминания.  Перед  гла-
зами возник страшный своей 
прямотой листок белой бумаги со 
словами: «… ваш муж Григорий 
Иванович… выполняя присягу… 
смертью храбрых… похоронен… 
примите наши соболезнования… 
Командир… Комиссар…».

Это уже потом она  полностью 
прочитала похоронку. А тогда… 
от одного вида извещения о ги-
бели своего мужа, отца шестерых 
детей, Гриши, Григория Иванови-
ча Шулики, оцепенела. Села, где 
стояла, и ничего не видела, ниче-
го не помнила. Очнулась от тепла 
прильнувших к ней детей… Ше-
стеро маленьких, полуодетых, по-
луголодных… теперь уже сирот. 
Старшие успели прочитать изве-
щение, и все плакали навзрыд, 
обнимая  своими ручонками маму.

Подавив в своем сердце горе, 
Анна Ивановна принялась ласкать 
и успокаивать своих дорогих ре-
бятишек. Сколько потом приш-
лось ей вынести невзгод, пока 
не поставила всех детей на ноги. 
Не справиться бы ей без помо-
щи людей, без помощи колхоза.                                                  
Председатель и все правление ко-
лхоза «Шлях Ленина» с большим 
вниманием и теплотой отнеслись 
к горю Шулики,  помогали, чем 
могли, сиротам и вдове. Начали  

понемногу устраивать подрастаю-
щих ребят на работу. А ведь у  
правления колхоза и у  Брусовско-
го сельского совета была не одна 
семья Шулики. Сколько их, «по-
хоронок» пришло в это небольшое 
село.

Анна Ивановна работала так, 
чтобы забыть все то, что на неё 
навалилось. Но горе не забыва-
лось. И она еще больше налегала 
на работу. Потом старшенькие 
пошли на работу в колхоз и стали 
зарабатывать. Стало немного лег-
че. А Нина - еще крошка. Родилась, 
когда Гриша был уже на фронте, 
сражался с фашистами. Так и не 
довелось ему увидеть свою млад-
шенькую.

- Та ви шо, плачете, мамо? - пе-
ребила её невеселые мысли Нина, 
о которой Анна Ивановна уже и 
забыла.

- Не треба. Я зроблю так, як ви 
скажете…

- Та ні, доню. Я плачу не від 
того, про що ти  думаєш. Згадало-
ся минуле. Твій батько згадався. А 
ти, Ніночка, йди на тракториста. 
Коли тобі люба ця робота, я пе-
речити не буду. Сама  поговорю з 
головою колгоспу і бригадиром.
 НАШЛА СВОЮ СУДЬБУ

И вот осенью 1961 года Нина 
была зачислена в Беловодскую 
школу механизаторов широкого 
профиля. Шестьдесят парней и 
семь девушек – таков был состав 
слушателей.  Среди девчат самая  
маленькая, самая  усердная и са-
мая веселая затейница Нина Фе-
доровна Грабовская. (Нина была 
удочерена вторым мужем Анны 
Ивановны Федором Аксентьеви-
чем Грабовским).

Нина сразу бросилась в глаза 
многим курсантам, которые ста-
рались обратить на себя её вни-
мание. Но вот она выбрала того 
парня, который, казалось, вовсе  
не обращал на неё внимания. Вы-
давало лишь то, что краснел и те-
рялся он при встрече с девушкой, 
боялся взглянуть ей в глаза. Этим 
застенчивым пареньком был Витя 
Гончаров, который приехал из Ай-
дар-Николаевки Новоайдарского 
района. Черные густые брови, 
коренастый, стройный юноша с 
серыми умными глазами, которые 
оживляли его круглое, загорелое 
лицо. На голове густая шевелюра 
темно-русых волос. Таким увиде-
ла Нина Витю, и он сразу же по-
корил её своей мужской красотой, 
своим характером, а еще больше 
своей душевной теплотой.

Он был единственным сыном 
колхозницы колхоза «Дружба» 
Марии Семеновны Гончаровой. 
Витя тоже после окончания 7-го 
класса работал в колхозе прицеп-
щиком. Так же, как и Нина, меч-
тал стать трактористом. И вот его 
мечта сбылась. От колхоза  его на-
правили в Беловодскую школу ме-
ханизаторов широкого профиля. 

Парень сразу же обратил свое 
внимание на боевую, задиристую 
девчонку – Нину Грабовскую. Она 
глубоко запала ему в сердце. Куда 
бы ни шел, что бы ни делал, в его 
глазах всегда стояла красивая, ве-
селая, смелая девушка из села Бру-
совка. Но природная скромность и 
стеснительность долго не позволя-
ли ему подойти к любимой.

Занятия шли своим чередом. 
Слушатели всегда были вместе, 
каждый день видели друг друга. 
Каждый день виделись и Нина с 
Виктором. Более того: во время 
практических занятий препода-
ватели, то ли случайно, то ли нет, 
часто сажали их на один трактор. 
Это еще больше сближало их, да-
вало возможность ближе узнать 
друг друга. Они привыкли друг к 
другу  и, наконец, поняли, что не 
могут жить друг без друга.

… А через год совхоз «Аван-
гард», который был образован на 
базе колхоза «Дружба», приветли-
во встречал новое пополнение ме-
ханизаторов. Среди них были су-
пруги Виктор и Нина Гончаровы, 
которые зарегистрировали свой 
брак в Беловодске. 

Начиналась новая полоса в 
жизни Нины Федоровны  Гонча-
ровой – знаменитого в будущем 
бригадира передовой бригады, 
которую она сделала лучшей 
бригадой птицеводческой отра-
сли Украины. Впереди её ждали 
новые трудовые победы, пра-
вительственные награды и при-
знание людей. Но все это будет 
в будущем. А тогда Новоайдар 
встретил её с распростертыми 
объятиями, благословляя на тру-
довой подвиг.

В. БАХМуТскИй.
На снимке: 
Встреча на родной земле по-

сле возвращения из Москвы с 
ХХVI съезда кПсс.

Ювілеї, ювілеї. Завжди спонукають до роздумів, до 
спогадів, а також сміливих поглядів у майбутнє.

Відразу три ювілеї цьогоріч святкує мешканець Новоайда-
ру, чиє ім’я знайоме багатьом, Володимир Миколайович Бай-
ов. Саме 2021 року він святкує 50 років з моменту закінчення 
школи, 40 років закінчення інституту та 50 років трудової 
діяльності.

Найцікавішими своїми спогадами про визначні події свого 
життя Володимир Миколайович поділився з нами.
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Людина праці на головному 
місці публікацій. «Праця тво-
рить життя», - стаття про зустріч 
олексіївських ліцеїстів з шано-
ваними Яткевич К.П. і Мачулою 
Є.П. «Наші сільські мадонни!» 
присвячена дуже почесній, але 
тяжкій праці майстрів машинного 
доїння. А в статті «Серце хліборо-
бів» мова про дружний колектив 
механізаторів-хліборобів, адже 
не даремно одна із статей влучно 
звучить «Хліб пахне працею люд-
ською!».

Величезна увага приділяється 
увіковіченню Пам’яті про земля-
ків, які піднялися на захист Віт- 
чизни в роки Другої світової вій-
ни. «У полоні пам’яті людської» 
- стаття про заходи виконкому 
сільської ради, ліцеїстів, праців-
ників культури, керівників сіль-
ськогосподарського підприємства 
по вшануванню ветеранів. В селі 
функціонує читацький клуб «Іс-
кра Пам’яті».  Від заснування і до 
сьогодення діяльність читацького 
клубу живе на сторінках «Вісника 
Новоайдарщини» (щира подяка 
колективу редакції). В роки Дру-
гої світової війни «районка» ви-
світлювала героїчні будні війни. І 
9 травня 1945 року сповістила про 
підписання акту капітуляції Ні-
меччини. Заснування читацького 
клубу описано в статті «Шануйте 
тих, кого немає з нами» (червень 
2009 року). 

І сьогодні на сторінках район-
ки відкриваються «Сторінки сол-
датського подвигу» (мова йде про 
наших земляків).

«Є така професія – школяр» 
- з такою назвою була надруко-
вана стаття в 2011 році. Школяр 
– значить освіта. Освіті та вихо-
ванню підростаючого покоління 
виділена не одна сторінка газети. 
Про сумлінну працю учнів, вчи-
телів розповідала газета  в стат-
тях «Школа навчає найкращому», 
«Стежка, що веде до знань», «На-
родознавство – ключ до пізнан-
ня», «Хай живе книга», «Буду я 
навчатись мови золотої», «Батьки, 
діти і школа – разом», «Вихован-
ня дітей – справа спільна», «Мова 
– серце народу» та ін. На сторін-
ках газети розкриваються успіхи, 
проблеми навчально-виховного 
процесу. І все це відбувається під 
девізом «Село живе, коли сміють-
ся діти».

Газета висвітлює тему націо-
нально-патріотичного вихован-
ня, втілюючи проект «Ми діти 
твої, Україно». Ця тема відтво-
рена в статтях «Янголи пам’яті»,  
«Об’єднані любов’ю до рідної 
землі», «Бажаю миру моїй Украї-
ні» та ін. Щоб підкреслити любов 
до України, члени читацького клу-
бу написали  «Дружнє послання 
сучасникам, яким небайдуже май-
бутнє України».

На сторінках газети ми бачимо 

роботу працівників культури. Ось 
стаття «Наш пісенний Луганщині 
дар хай летить у розмаї талантів», 
«Тим, хто вижив в Афгані», «Від 
жінки музика життя», «Відзначи-
ли ювілей країни» та інші.

Шанують олексіївці захисників 
рідного краю, і в наш час вони жи-
вуть в наших серцях і на сторінках 
«Вісника Новоайдарщини». «В 
житті завжди є місце подвигу», 
«Захисник рідної землі», «Молодь 
на сторожі України», «На захисті 
рідної землі», «Захисник – звання 
почесне». Герої цих публікацій 
– юнаки, які в наш час стоять на 
захисті рідної землі, незалежної 
України. На сторінках газети пу-
блікується переписка читачів, 
як от Євдокії Петрівни Мачули з 
членами читацького клубу «Іскра 
Пам’яті». 

Дуже добре, що на сторінках 
газети завжди є місце юним допи-
сувачам: «Палаючі серця» - Ма-
рія Хворостиніна, «Маю честь» 
- Олександр Гетьманцев, поезія 
Ганни Водолазької. 

Питанням охорони здоров’я 
присвячені публікації «Прийом 
в амбулаторії», «Майбутнє зале-
жить від нас» (боротьба з нарко-
манією), «Як живе село на каран-
тині» та інші. Спортивна тематика 
розкривається в статтях «Жил та-
кой парень» «Віват чемпіони», 
«На «ти» зі спортом». Відпочинок 
дітей: «Не забуду «Незабудку», 
«На свіжому повітрі».

«Юне дарування» - тепла і жит-
тєрадісна стаття про наймолодшу 
учасницю заходу «Бажаю миру 
моїй Україні» Варвару Швачку. 
Різноманітна тематика, різні пи-
тання висвітлюються в газеті. І 
найголовніше – в центрі усіх пи-
тань – людина. Людина – трудів-
ник, хлібороб,  майстер машин-
ного доїння, вчитель чи лікар, 
працівник торгівлі чи ветеран, 
пенсіонер чи юний читач.

Зігрівають серця читачів при-
вітання з Днем народження чи 
святом, підтримка в тяжку годину 
утрати.

Староста села Валентина Іва-
нівна Вандюк відмічає: «Газета 
«Вісник Новоайдарщини» - від-
луння нашого життя. Усі важли-
ві події ми бачио на сторінках 
газети. Це і розповідь про людей 
праці, про сільські свята. День 
села, День Незалежності, свято 
бібліотекаря, 100-річний ювілей 
односельців (останній – Недобіга 
Ганна Потапівна). Дуже добре, 
що на сторінках газети немало 

матеріалу про підростаюче 
покоління, про вшанування 
пам’яті односельців, які захи-
щали світ від фашизму, нашим  
читацьким клубом «Іскра 
Пам’яті». Одним словом, га-
зета відгукується на усі події 
нашого сьогодення. Успіхів і 
наснаги, шановні працівники 
редакції!».

Заступник директора Олек-
сіївського ліцею Тамара Ми-
колаївна Лігус підтримує: 
«Колектив творчих працівни-
ків пише історію Новоайдар-
щини, причому намагається 
задовольнити усі запити чита-
чів. Ми щиро дякуємо редакції 
за співпрацю. Життя нашого 
ліцею висвітлюється на сто-
рінках газети. Користуючись 
нагодою, ліцеїсти і працівни-

ки Олексіївського ліцею вітають 
нашу улюблену районку з 90-річ-
чям! Наснаги вам, зацікавлених 
читачів, нових ідей, цікавих публі-
кацій, збільшення тиражу, успіхів 
в творчості, сімейного благопо-
луччя і відмінного здоров’я!». 

Ну що ж, шановні читачі. Не 
можна залишатися справжніми 
людьми, забуваючи свою малу 
батьківщину, її історію. Новоа-
йдарщині є чим пишатися. І все 
нове, чим славиться покоління 
новоайдарців, колектив редакції 
зображує на сторінках газети, на-
магається задовольнити найрізно-
манітніші запити читачів.

Від щирого серця вітаю колек-
тив редакції, сількорів з ювілеєм! 
Хай втіляться в життя усі ваші 
мрії, плани, бажання! І разом з 
вами промовимо: «Живи, газето! 
Живи в кожній оселі Новоайдар-
щини!».

Н. ГЕТЬМАНЦЕВА, 
позаштатний кореспондент 

«ВН», с. Олексіївка.

Роки, події, дати, ювілеї… Подумки линемо в грудень 2011 року, коли гостями олексіївських 
учнів були працівники редакції «Вісника Новоайдарщини». Ця зустріч – незабутня! Це події 
десятирічної давнини. Але сьогодні серце хвилює наступний ювілей.

90 років! «Районка» (з різними назвами) була у вирі життя району і зокрема нашого села, 
відображаючи діла і долі цілих поколінь. Архівні газетні матеріали свідчать, що газета відо-
бражала всі зміни в суспільному житті нашого села, вона фактично стала єдиним літописом 
буття олексіївців. Тематика газети дуже різноманітна.

«Сам он садик посадил, 
сам его и поливал»

Далекий 1965 год. Год ра-
зукрупнения районов (ранее наш 
район был присоединен к Старо-
бельскому району). Все становит-
ся на свои места. Редакция разме-
щается на первом этаже райкома 
партии. В ее распоряжении пять 
кабинетов. В большом кабинете 
за рабочим столом сидят: Виктор 
Черкашин, Павел Кузнецов, Лю-
бовь Горбенко, Вера Шепель и ав-
тор этого материала. Образование 
среднее и средне-специальное.

Мы были первыми, кто почув-
ствовал заботу, внимание, чело-
веческое отношение наших учи-
телей, воспитателей, наставников 
– редактора Николая Яковлевича 

Суворова и его заместителя Ва-
силия Петровича Дениченко. 
Особо скажу о заме. Он замечал 
наше настроение, читал наши 
мысли и напоминал: «Ребята, не 
боги горшки обжигают».

Шло время. За десять лет в 
нашей газете работали братья 
Виктор и Владимир Радионовы, 
Елена Сердюк, Евгения Жер-
лицына, Иван Низовой, Влади-
мир Мартынов.

Не могу сказать, как сложи-
лась судьба каждого из них. 

Знаю: Елена Сердюк стала ре-
дактором газеты «Гудок» много-
тысячного коллектива тепловозо-
строительного завода г. Луганска;  
Евгения Жерлицына благопо-
лучно «приземлилась» в област-
ной газете «Ворошиловградская 
правда»; Иван Низовой некоторое 
время работал в областной газете 
«Ворошиловградская правда», а 
затем пришел в Луганскую об-
ластную организацию Союза пи-
сателей и возглавил ее. Если гово-
рить о себе и о В. Мартынове, то 
мы где родились, там и пригоди-
лись. Вот таких боевых «штыков» 
всего за десять лет воспитал Ни-
колай Суворов. Сколько же было 
у него мужества, сил, терпения, 
чтобы из «полуфабрикатов» сле-

пить честных, правдивых журна-
листов.

Да, и еще одна хорошая но-
вость. В шестидесятых  годах в  
«районке» было три отдела – пар-
тийный, сельскохозяйственный, 
культуры и писем. При газете 
было местное радиовещание. 
Тираж газеты насчитывал около 
восьми тысяч экземпляров. 

Говорят, мол негоже в праздник 
говорить о плохом. Так оно крича-
щее. В начале 80-х годов в нашу 
редакцию газеты «Красное знамя» 
прислали человека, который занял 
место Николая Суворова, авто-
ритетного руководителя, воспи-
тателя, который закончил свою 
трудовую деятельность сторожем 
третьей бригады Новоайдарской 
птицефабрики. И нынче находят-
ся те, кто пытается через колено 
ломать человеческие судьбы.

Проверка на зрелость
На часах пол одиннадцатого. 

По коридору шумок: «Курочку 
срочно к редактору». Получаю за-
дание. К шестнадцати часам сдать 
репортаж о работе коллектива мо-
лочной фермы с. Степное.

«Седлаю коня», имя которому 
велосипед, и на меловую гору. 
Жму на педали, пот заливает гла-

за. Вот и летний лагерь. Слажен-
но работает коллектив мастеров 
машинного доения. Беседую с 
заведующим производственным 
участком. Записываю итог обе-
денной дойки и вихрем мчусь в 
редакцию. В пути составляю план 
будущего репортажа.

Какой там обед!!! Льются 
строки, абзацы. Прошу машини-
стку Раису Черкашину в первую 
очередь отпечатать написанное. 
В 16.45 кладу материал на стол 
редактора. Н.Я. Суворов чита-
ет вслух написанное, а у меня в 
мыслях: «Что за спешка, такое 
сжатое время…».

Позже выяснилось, что Н. Ми-
хайленко (он заведовал отделом 
сельского хозяйства) изъявил же-
лание работать в райкоме партии 
(у заворга оклад был выше).

Я сдал экзамен. С того дня и до 
ухода на пенсию был бессменным 
заведующим отделом АПК.

Газета будет жить
В юбилейном номере «ВН» 

журналистка Марина Тихонова, 
обращаясь к читателям, утвер-
ждает: «Друкована преса пере-
живає свої не найкращі часи, але 
так хочеться бути оптимістами й 
вірити в те, що газета буде жити 
ще довго».

Несколько лет назад я предла-
гал опубликовать материал «Если 
будем вместе, то выживем». К 
сожалению, ко мне не прислуша-
лась. Я, обращаясь к читателю, 
тогда писал: «Верно, что настанет 
время, и другой журналист, кому 
небезразлична судьба районного 
печатного издания, сообщит ра-
достные слова, которые будут ад-
ресованы каждому подписчику: 
«Дорогой наш читатель, мы снова 
вместе! Спасибо, что ты нас не 
предал, не уступил другому…».

Уважаемая Марина Тихонова! 
Через годы вы подтвердили мои 
слова: «Щирі вітання кожному 
нашому передплатнику і читачу! 
Без вас газета просто переста-
не існувати. Ювілей газети, як і 
людини, – це не тільки привід під-
бити підсумки, але й планувати 
майбутнє. Переконані, у «Вісника 
Новоайдарщини» воно є. Але тіль-
ки разом з вами». 

Верю, что эпохи дурости и без-
закония канут в Лету. У вас, как 
когда-то у нас, в «районке» будут 
созданы отделы, будет работать 
коллектив, селькорский актив. 
Вы будете организовывать для 
подписчиков беспроигрышные 
лотереи, материально заинтере-
совывать подписчиков. Верю, что 
тираж газеты увеличится в два 
раза.

Друзья! Здоровья вам на дол-
гие годы и острого пера!

Д. КУРОЧКА.

Юбилей  газеты. Он очень дорог для меня. Прошу прощения у коллег и читате-
лей за то, что своими воспоминаниями делюсь после праздника. Лучше позже, чем 
никогда.
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Новий рік – це час, коли хочеться вірити у дива. Достатньо ви-
користати невелику частину цих лайфхаків, і Нового року ви чека-
тимете сильніше за все!

Складіть 
список 

подарунків
Ніщо не надихає 

так сильно, як но-
ворічні вітрини та 
колекції, запах ман-
даринів та блиск 
святкової мішури 
в магазинах, а про 
покупку феєрвер-
ків і говорити не 

варто. Щойно заходиш у невеликі сувенірні крамниці, книгарні, відчу-
ваєш надзвичайно затишну новорічну атмосферу, яка буквально огор-
тає тебе з ніг до голови!

Не забудьте про аромотерапію
З якими запахами асоціюється Новий рік? З ялиною, мандаринами 

та корицею. У кожного можуть бути свої асоціації, але ці запахи мо-
жуть легко налаштувати на свято. Підберіть свій особливий новоріч-
ний коктейль з ароматичних олій та прийміть з ними ванну, або за до-
помогою ароматичної лампи наповніть цими запахами свою квартиру.

Спечіть печиво
Не має значення, робили ви це раніше чи ні. Зберіть велику компа-

нію, візьміть перший рецепт, що сподобався – і вперед!
Ввімкніть зимову музику

Очі порадуємо гарними прикрасами, а носик запахами... а як же 
вушка? Поставте новорічний плейлист, та слухайте веселу музику за-
ймаючись домашніми справами, чи в автомобілі.

Влаштуйте новорічний кіномарафон
Смішний "Сам удома", захопливий "Гаррі Поттер" чи традиційна 

"Іронія долі". Хто може уявити собі Новий рік без цих чудових філь-
мів?

https://maximum.fm/

Мандарини
Як без цього солодкого фрукта, 

аромат якого нагадує Новий рік. 
Середня ціна складає 28-30 грн/
кг, та експерти прогнозують здо-
роження до 35-40 грн за кілограм 
цитрусових.

Апельсини
Апельсини коштуватимуть 

українцям за середньою ціною 
35-39 грн/кг. Сорти вищої якості 
коштують від 51 грн/кг.

М'ясо
Куряче філе можна буде купити 

за 133-135 гривень/кілограм.
Кілограм свинячої грудки мож-

на купити за 111 грн/кг, а на кіст-
ці – від 135 грн/кг. Свинячі ребра 
коштують – 113-115 грн/кг.

Яловичий ошийок потрібно 
буде віддати 170 грн/кг, без кістки 
– від 207 грн/кг. Гомілка на кістці 
обійдеться 140-143 грн/кг, а ло-
патка (без кістки) – від 225 грн/кг.

Сало
Українське сало значно подо-

рожчало, ціна варіюється від 185 
до 200 грн/кг.

Червона ікра
Ціна лососевої ікри в магази-

нах  становить 163 грн/100 г.

Консервовані продукти
Максимальна ціна горошку 

становить 25-28 грн/425 г, а міні-
мальна – 17,5 грн/425 г.

За консервовані ананаси (кіль-
цями) ціна стартує від 46 грн/565 
мл.

Середні ціни на консервовану 
кукурудзу від 26 до 32 грн/420 мл. 
Мінімальна ціна – від 21 грн/420 
мл.

Крабові палички
Куди ж без крабового салату? 

Середня ціна за крабові палички 
варіюється від 36-40 грн/200 г.

Яйця
За десяток доведеться віддати 

від 30 гривень, а середня ціна ста-
новить 33-36 грн/десяток.

Розмаїття святкової мішури, 
дорогих солодких подарунків і 
бюджетних шоколадних зайців 
по 14,29 грн за штуку, а також різ-
номанітних новинок сліпить очі. 
Торгові зали налаштовують на 
святковий лад новорічною музи-
кою, але ціни повертають покуп-
ців до реальності.

Та, зрештою, святкувати укра-
їнці люблять та вміють, а вигад-
ливі господині обов’язково при-
мудряться нагодувати родину та 
гостей чимось смачненьким.

 

 

За тиждень українці відзначать, мабуть, найулюбленіше свято – Новий рік. Багато хто заздале-
гідь купує необхідні продукти, адже знає, що перед святами ціни просто «злетять».

За словами виконавчого директора Українського дискусійного клубу Олега Пендзіни, вартість 
традиційного новорічного столу в Україні зросте на 25%. "Це пов'язано з тим, що ми маємо велике 
зростання цін на продовольство", - наголосив він.

у Лондоні на аукціоні 
виставили мікроскоп 

Чарльза Дарвіна
Чого тільки не побачиш на 

аукціонах. Так, у Лондоні ви-
ставили на торги мікроскоп, 
який свого часу належав англій-
ському натуралістові Чарльзу 
Дарвіну.

Про це повідомляє аукціон-
ний будинок Christie's. 

За попередніми оцінками, 
лот може піти з молотка за 250 
– 350 тисяч фунтів стерлінгів. 
Цей мікроскоп був створений у 
1826 – за зразком моделі Чарль-
за Гулда.

У скільки мікроскоп обій-
шовся Дарвіну, неясно. Відомо 
лише, що це був один із перших 
мікроскопів натураліста. Усього 
протягом життя він користував-
ся 10 – 15 оптичними прилада-
ми, але до наших днів дійшли 
лише шість із них.

У 1864 році Чарльз Дарвін 
подарував свій мікроскоп си-
нові Леонарду, і потім він пере-
давався у спадок. Прилад зали-
шався у сім'ї Дарвінів протягом 
200 років, що робить ще більш 
цінним лот.

Мікроскоп Дарвін виставля-
ється на аукціон вперше. Крім 
нього з молотка підуть ще кіль-
ка предметів, що належали ман-
дрівнику, зокрема його листи та 
наукові праці.

генетики навчилися 
отримувати 

у мишей потомство 
певної статі

Майбутнє близько? Вчені ви-
користали технологію редагуван-
ня генів CRISPR-Cas9 для отри-

мання у мишей потомства певної 
статі.

Для цього взяли за основу ме-
тод "генетичних ножиць", пише 
europeanscientist.

У експериментах миші на-
роджували зі 100%-ною точні-
стю або лише самок, або лише 
самців. Результати дослідження 

опубліковані у журналі Nature 
Communications.

Дослідники вважають, що ре-
зультати їхньої роботи можна 
буде використовувати не лише 
в наукових цілях, а й у сільсько-
му господарстві. Тварини певної 
статі часто потрібні щодо лабо-
раторних дослідів. На сільському 

господарстві часто самки більш 
потрібні, ніж самці.

На птахофабриках та молоч-
них фермах тварин небажаної 
статі, як правило, вибраковують. 
Якщо стать нащадків можна буде 
"запрограмувати" заздалегідь, це 
дозволить поліпшити добробут 
тварин.

"Схожа на прибульця": у США зняли на відео 
рибу із прозорою головою

Біля узбережжя Каліфорнії 
ученим вдалося зняти рідкісну 
рибу, яка водиться лише на гли-
боководді. Це малорота макро-
пінна – риба зі зеленими очима, 
що світяться та обертаються, і 
прозорою головою.

Глибоководну істоту помі-
тили фахівці Дослідницького 
інституту акваріума Монте-

рей-Бей за допомогою свого дистанційно керованого транспортного за-
собу (ROV). Вони ж уточнили, що це не перша зустріч із рибою, проте 
зараз її вдалося добре розглянути, пише Daily Mail.

"Дистанційно керовані апарати MBARI Ventana і Doc Ricketts зареє-
стрували понад 5600 успішних занурень і записали понад 27 600 годин 
відео, але цю рибу нам вдалося зустріти лише дев'ять разів", – йдеться 
в описі відео.

Науковці розповіли, що риба мешкає на глибині. У неї прозора голо-
ва та темний тулуб. І вона "чимось схожа на прибульця". Водночас вона 
досить невелика – всього близько 15 сантиметрів. Відомо, що живе 
риба у субарктичних та помірних водах Тихого океану від Берингового 
моря до Японії та Каліфорнійської затоки.

"У неї є два невеликі заглиблення там, де зазвичай розташовані очі, 
але там насправді є дві зелені кулі, що світяться, які закочуються вгору, 
до маківки", – розповіли вони. Фахівці пояснили, що очі риба закочує, 
бо шукає їжу – інших риб та планктон, які час від часу пропливають у 
неї над головою.

"Її очі – трубчасті. Такі зазвичай зустрічаються у глибоководних іс-
тот, що складаються з багатошарової сітківки та великої лінзи, що дає 
їм дуже гарний зір у темряві", – сказано у статті. Вчені зазначили, що 
нещодавно переконалися, що очі риби можуть рухатись. Хоча раніше 
вважалося, що вони зафіксовані та обмежені у своїх оптичних можли-
востях.

Хіміки знайшли спосіб 
виявляти підроблені 

картини
Група хіміків з Нідерландів 

виявила, що підроблені карти-
ни можна виявити, аналізуючи 
ізотопи свинцю у фарбі, що ви-
користовували художники. Фа-
хівці вивчали полотна голланд-
ських художників.

Так було вивчено 77 картин 
27 художників, написаних між 
1588 та 1700 роками. Оскільки 
фламандські живописці вико-
ристовували багато білої фарби, 
яку змішували з іншими кольо-
рами, саме на білилах зосереди-
лися вчені.

Виявилося, що у різні періоди 
рівень ізотопів свинцю у білилах 
змінювався. Помітні зміни скла-
ду відбулося у 1642–1647 роках, 
під час громадянської війни в 
Англії. Ще одна зміна рівня ізо-
топів свинцю відбулася в період 
з 1672 по 1678 рік, що збіглося з 
Англо-нідерландською та Фран-
цузько-нідерландською війнами. 
Аналогічні ізотопні зрушення 
було зафіксовано у фарбі, виро-
бленій під час інших військових 
конфліктів.

Дослідники вважають, що 
під час воєн свинець використо-
вували для куль, тому спостері-
галися перебої з постачанням 
фарби. Отримані дані дозволять 
більш точно встановлювати вік 
картин і виявляти підробки.

З молотка пустили 
перше видання

"гаррі Поттера": 
його вартість вражає

Перше видання роману "Гаррі 
Поттер і філософський камінь" 
продали на американському 
аукціоні Heritage Auctions. Його 
покупець віддав за книжку при-
голомшливу 471 тисячу доларів.

Це рекорд не тільки для книг 
про Гаррі Поттера, але і для всіх 
комерційних книг, виданих у XX 
столітті. Про це пише видання 
Reuters.

Як зазначили представни-
ки аукціону, книга була випу-
щена 1997 року видавництвом 
Bloomsbury Publishing. Тираж 
становив лише 500 примірни-
ків, більшість з яких направили 
до бібліотек і шкіл. Найбільшу 
цінність для колекціонерів ма-
ють видання без бібліотечного 
штампу.

Початкова ціна книги склала 
75 тисяч доларів, але в результа-
ті її продали вшестеро дорожче. 
Покупець – американський ко-
лекціонер, ім'я якого не назива-
ють.
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

РЕмОНТ С гАРАНТиЕЙ:
холодильников

и морозильников,
стиральных машин-автомат, 

микроволновых печей.
КУПЛЮ быттехнику

на запчасти
050-034-00-06.

ПОмНим...
21 декабря – 

5 лет светлой памяти люби-
мого мужа, отца, дедушки

ПОЗДНЯКОВА 
Николая Ивановича

(13.03.1955 г. - 21.12.2016 г.)
Ушел из жизни очень рано,
И не найти больше покой,

А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.

Мы верим в то, что ты на небе,
Что Бог простил, и ты в раю,

Нашел покой, а где-то в сердце,
Сама себя не узнаю.

Ты приходи, я буду рада,
Во сне явись, поговорим,

Не забывай, прошу, не надо,

Мы ЛЮБИМ… ПОМНИМ…и СКОРБИМ
Никто тебя нам не заменит никогда.

Жена, дети, внуки.

26-го декабря  - 
2 года светлой памяти 

ПОЛЯНСКОГО 
Александра Викторовича

Тот день, когда свет 
твоих глаз угас, 

И сердце твоё перестало биться, 
Стал самым страшным 

днем для нас, 
И мы не смогли с этим смириться... 

Из сердца катится слеза, 
Сжимает боль, кричит душа, 
Мы так хотим тебя вернуть, 
Но сделать этого нельзя... 

Ушёл от нас ты очень рано... 
Мы не смогли тебя спасти... 

Глубокая на сердце рана, 
И эту боль нам всю жизнь нести. 

Всегда любящие тебя мама, папа, 
Сестренка Настенька и братик Мишенька.

Втрачене посвідчення УБД, серії МВ № 027893, видане 06.11.2015 
р. на ім’я РИБАЛКА Володимира Вікторовича,  вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я ТКАЧЕНКО Вале-
рія Івановича, 23.06.1967 р.н., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я ШЕВЧЕНКО Сер-
гія Сергійовича, 12.09.1979 р.н., вважати недійсним.

считать недействительным

КРС. 099-005-75-77.

ДОМ. Недорого. 0-95-39-68-342.
НОУТБУК, СИСТЕМНЫЙ БЛОК. 0-95-05-36-761.

куплю

продам

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕН-

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

ПОМОГУ ИЗБАВИТьСЯ ОТ ГЕММОРОЯ,  навсегда, 0-50-539-59-33.

разное

ДСНС україни інформує

План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 
Новоайдарської селищної ради на 2021 рік

№/№
Вид та назва 

регуляторного 
акту

Ціль 
прийняття

Строк 
підготовки

Найменування підрозділу, 
відповідального за розроблення 

проекту регуляторного акту
1 2 3 4 5
- - - - -

Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Рятувальники Щастинського районного управ-
ління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Луганській області закликають громадян 
дотримуватись правил пожежної безпеки в холодну 
пору року.

Під час експлуатації електрообігрівальних 
приладів слід:

- перед увімкненням обігрівального пристрою пе-
реконатись, що він не має механічних ушкоджень;

- не вмикати одночасно багато електроприладів у 
подовжувач, адже електромережа може не витримати 
перевантаження;

- не розміщувати обігрівач поблизу легкозаймис-
тих предметів;

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

- не обігрівати житло газовими, саморобними та 
несправними електрообігрівачами;

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

Пам’ятайте, що виконання цих 
рекомендацій стане гарантією безпеки 

для вас та ваших близьких. 
У разі виникнення пожежі чи іншої 

надзвичайної події негайно телефонуйте 
до Служби порятунку за номером “101”.

Рятувальники Щастинського районного управлін-
ня ГУ ДСНС України у Луганській області застеріга-
ють громадян дотримуватись правил безпеки під час 
виявлення вибухонебезпечних предметів.

Шановні громадяни! Вибухонебезпечні предмети 
становлять смертельну загрозу! На них нині можна 
натрапити будь-де. Навіть після тривалого перебу-
вання у воді або у землі ці речовини не втрачають 
здатності вибухати, спричиняючи смерть чи каліцтво.

Пам'ятайте!
Розмінуванням, знешкодженням або знищенням 

вибухонебезпечних предметів займаються тільки 
підготовлені фахівці-сапери, допущені до цього виду 
робіт.

Категорично забороняється:
- торкатися предмету і пересувати його;
- користуватися засобами радіозв’язку, мобільни-

ми телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
- заливати його рідинами, засипати грунтом або 

чимось його накривати;
- торкатися підозрілого пристрою та здійснювати 

на нього звуковий, світловий, тепловий чи механіч-
ний вплив, адже практично всі вибухові речовини 
отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів 
та нагрівання.

 При виявленні вибухових пристроїв 
телефонуйте 101 або 102.

Правила пожежної безпеки в холодну пору року

Правила безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів

Оголошення!
20.01.2022 року о 10-й годині біля будівлі колишньої Побєдів-

ської сільської ради за адресою: сел. Побєда, вул. Центральна, 39, 
відбудуться збори громадян – власників сертифікатів на право на 
земельну частку (пай) земель колишнього КСП «Новий Айдар», з 
питань розроблення проекту землеустрою щодо організації території 
земельних часток (паїв) кормових угідь власників сертифікатів на пра-
во на земельну частку (пай) земель колишнього КСП «Новий Айдар», 
розташованих за межами населених пунктів, на території Новоайдар-
ської селищної територіальної громади Щастинського району Луган-
ської області (в межах колишньої Побєдівської сільської ради).

Довідки за телефоном: (06445)94356.

Кроссворд «соседние буквы» 
Замените каждую букву на соседнюю с ней по алфавиту и восстановите кроссворд. Например, 

буква "Б" может быть заменена на букву "А" или на "В". Одна и та же буква может быть загадана 
по разному.

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

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

свій ДІМ. 
Реквізити для надання допомоги для придбання соціаль-

ного житла  - номер картки 5168 7574 1662 6457, Кожемякіна 
Тетяна Олександрівна, казначей організації «Милосердя».
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26 грудня, неділя - День скиглія (свято підтримки тих, хто надмір-
но засмучений); День подяки запискою

27 грудня, понеділок - День вирізання сніжинок
28 грудня, вівторок - День гри в карти (вважається, що гра в карти 

вперше з’явилася в Китаї)
29 грудня, середа - День «Тік Так» (свято закликає нас максималь-

но використовувати час для виконання тих завдань, які можуть бути 
виконані за цей час)

 

24 декабря 2021 года, 20 лун-
ный день, убывающая Луна в 
знаке Дева.

Идеальный день для различ-
ных практик, направленных на 
очищение и тренировку силы 
духа, прозрения. День карми-
ческих воздаяний. Желательно             
уединение, так как нахождение в 
коллективе чревато конфликтны-
ми ситуациями.

25 декабря 2021 года, 21 лун-
ный день, убывающая Луна в 
знаке Дева.

День творческой и физической 
активности. Полезна коллектив-

ная работа, всевоз- 
можные поездки 
или путешествия. 
Полезны водные 
процедуры, воз-
душные ванны и 
любые физические 
упражнения.

26 декабря 2021 
года, 22 лунный 
день, убывающая 

Луна в знаке Дева.
День хорош для осмысления 

жизненного опыта и строитель-
ства на этой основе рациональ-
ных планов на будущее. Общение 
с партнерами пройдет в позитив-
ном русле.

27 декабря 2021 года, 23 лун-
ный день, луна в знаке Весы.

Идеальное время для заверше-
ния начатых дел. Хирургические 
операции имеют самый благопри-
ятный исход. Любые раны зажив-
ляются максимально быстро и без 
осложнений.

28 декабря 2021 года, 24 лун-
ный день, убывающая Луна в 
знаке Весы.

В этот период пробуждается 
скрытая сила для преобразования 
жизни. Энергетику дня хорошо 
использовать как для работы, так 
и для любви или общения.

29 декабря 2021 года, 25 лун-
ный день, убывающая Луна в 
знаке Скорпион.

День удачен для торговли, 
судебных дел, переезда или ко-
мандировки. Посвятите себя не-
спешным делам. Очень полезна 
концентрация на духовных про-
блемах, неплохо выспаться и от-
дохнуть. Возможно обострение 
хронических заболеваний.

30 декабря 2021 года, 26 лун-
ный день, убывающая Луна в 
знаке Скорпион.

Сложный, критический день. 
Постарайтесь воздержаться от 
любой активной деятельности. 
Лучше сохранить жизненные 
силы, нежели растратить их на 
пустую болтовню.

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

Тож якщо ви хочете поділитися 
своїм талантом та творчістю із 
прихильниками нашої газети, над-
силайте свої роботи (фото, малюн-
ки, вірші, прозові твори) на нашу 
електронну адресу vestnikaydar.
gmail.com, або на поштову адресу: 
93500 Новоайдар, кв. Миру 2/3, або 
на Вайбер: 0673033480, зазначив-
ши свої прізвище, ім’я, населений 
пункт та назву роботи. І вони 
обов’язково знайдуть гідне місце на 
сторінках «ВН». З нетерпінням че-
каємо!

Сьогодні до вашої уваги творча 
робота Богданова Іллі, учня Новоа-
йдарської ДШМ та вірші Н. Щиро-
вої та В. Лахріної.

23 декабря отметила 
свой юбилейный 
День рождения 

ТРЕТЬЯКОВА Нина 
Васильевна! 

Любимая мамочка, 
жена и бабушка! 
Тебе исполнилось 

55 лет, а это значит, 
что ты получила две 
«пятёрки», сдав жиз-
ненный экзамен на 
«отлично». Первая 
«пятерка» — за рождение чудесных детей и их воспита-
ние, вторая «пятёрка» — за потрясающее умение хра-
нить домашний очаг, не бояться принимать важные ре-
шения, быть высококвалифицированным работником на 
любой должности. Делись с нами жизненной мудростью, 
направляй нас, чтобы мы добились таких же высот, как 
и ты! 

Пусть жизнь будет увлекательной и приносит как 
можно больше приятных сюрпризов!

Мы очень любим тебя!
С невероятной любовью, дети Юлия и Дмитрий, муж 

Александр, мама Тамара, сестра Ирина, зятья Пётр                    
и Евгений, племянница Настя и внук Даня. 

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

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

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

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

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

Я хочу вам, люди, 
Слово всем сказать.

Мы должны продуктам 
оды сочинять.

Радоваться хлебу, соли и воде
И не дать случиться голоду-беде!

Радуйтесь продуктам, радуйтесь еде,
Чтобы голод страшный 

не губил людей!
Мир, прошу, храните, 

Люди, на Земле,
Чтобы солнце в небе

Не плыло во мгле.
Голод – вечный спутник
Войн и страшных бед.

Всем конфликтам, люди,
Дружно скажем «НЕТ»!

Надежда ЩИРОВА, 
Новоайдар.

*  *  *

 

Если построил ты дом, 
сад посадил, 

Вырастив сына, на истинный 
путь наставил,
Значит, жизнь

 ты не зря прожил,
Свой след на земле оставил.

Дом родной защитит 
от врагов,

Укроет тебя в непогоду.
В доме родном даже 

стены помогут
Перенести любую невзгоду.

Вскоре вырастет сад, 
принесет плоды.

В гости приедут дети и внуки,
Дом твой наполнит 

ребячий смех,
И будет тебе  не до скуки.

Ты разбуди внучат на заре
И поведи их 

в умытый росою сад.
Пусть послушают пение птиц

И вместе с тобой 
соберут виноград.

Расскажи им, что сад посадил
Ты, когда родились 

у тебя дети,
А эти яблоньки посадил 

их отец,
Когда они появились на свете.

Корни свои надо помнить 
и знать.

Знать в мире свое назначение – 
Род свой продлить, 

мир сохранить,
Шар земной уберечь 

от разрушения.
В. ЛАХРИНА, 2021 г.


