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Шановні працівники державної виконавчої 
служби Новоайдарської громади! 

    Прийміть найщиріші вітання  і побажання з 
нагоди професійного свята! 

    Державна виконавча служба відіграє важливу 
роль у суспільному житті країни, у питаннях забез-
печення виконання судових рішень. Щоденна копітка 
праця державного виконавця захищає конституційні 
права та свободи громадян.

Суспільству необхідні ваша відповідальність, 
професійність, справделивість та принциповість. 
У цей день бажаю вам мудрості, нових професійних 
звершень, мужності і наполегливості у відстоюванні 
конституційних надбань українського народу.

Натхнення вам та успіхів в роботі, щастя і зла-
годи в домівках, міцного здоров’я та благополуччя!

З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова. 

Шановні працівники відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану 

Новоайдарщини! Прийміть найщиріші вітання 
з нагоди вашого професійного свята!

Важливі події життя українців так чи інакше 
пов’язані з РАЦСом: зміна імені, прізвища або громадян-
ства, одруження, народження, пошуки даних в архівах – 
все це та багато іншого вимагає від працівників відділів 
РАЦС бути не тільки юристами, а й психологами, котрі 
мають і вислухати, і поспівчувати, і допомогти. 

Отож, бажаю вам міцної витримки, натхнення, 
здійснення всіх ваших задумів і мрій, щоб вас завжди 
супроводжували милосердя та доброта, бажання та 
спроможність бути корисними людям!  Сімейного ща-
стя вам і якомога більше радісних моментів і в роботі, 
і в житті!

З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова. 

Висока честь та величезна відповідальність бути 
адвокатом, адже саме на них – тих, хто щоденно 
допомагає людям вирішувати найскладніші й часто 
доленосні проблеми, суспільство покладає надії за-
безпечення прав та законних інтересів громадян і 
організацій, дотримання законності та збереження 
ідеалів справедливості.

Адвокатура є одним з інструментів демокра-
тичного суспільства на шляху побудови правової 

європейської держави і тому вона має бути 

єдиною, бездоганною, високопрофесійною та неза-
лежною.

Щиро бажаю  вам,  щоб ваші професійні зусилля були 
винагороджені довірою громадян, повагою з боку колег 
та представників державних органів і сприяли подаль-
шому зміцненню інституту адвокатури на благо та 
процвітання України,   життєвої наснаги, сімейного 
добробуту, міцного здоров’я,  добра та благополуччя.

З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова. 

Тож прийміть найщиріші вітання зі святом. 
Нехай Святий Миколай за помахом чарівної па-
лички виконає всі ваші бажання. Нехай всі добрі 
наміри перетворяться на дійсність. Помоліться 
Святому Миколаю, і він подарує вам здоров’я, 
достаток і благополуччя, і щоб над нами було 
мирне небо і нарешті запанував мир на нашій 
славній неньці Україні. Нехай життя дарує вам 
тільки приємні миті, щоб вас ніколи не покидала 
віра в завтрашній день,

Вірте в диво і робіть його самі. Живіть чес-
но, правильно, забудьте всі образи, робіть лю-
дям добро, і воно повернеться до вас сторицею.

Вірте у це свято, вірте у диво. У   ваших сер-
цях хай завжди горить вогник радості і щастя.

Гарного і веселого вам свята!
З повагою, Ігор ШОПІН, 

Новоайдарський селищний голова. 

ЛЮБІ ДІТИ, ШАНОВНІ ДОРОСЛІ!
У грудні до нас приходить найчарівніше 

свято – День Святого Миколая. Це свято 
радості, добра. Немає різниці, дитина ви чи 
доросла людина, для всіх нас це свято, на яке 

ми дуже чекаємо. 
Всі  з нетерпінням сподіваємось на приємний 

і довгоочікуваний сюрприз. 
Адже, вірячи у казку, ми стаємо добрішими, 

милосерднішими і уважнішими.

Щиро вітаю працівників адвокатури із професійним святом – Днем адвокатури!

Ще у 2019 році Новоай-
дар взяв участь у конкурсі 
субпроєктів Українського фон-
ду соціальних інвестицій зі ство-
рення житла для переселенців, 
що проводився у рамках 
проєкту сприяння розвит-
ку соціальної інфраструктури 
УФСІ-VI, що фінансується уря-
дом Федеративної Республіки 
Німеччина через Німецький 
банк розвитку KfW. Саме у рам-
ках проєкту УФСІ-VI було про-
ведено реконструкцію будівлі ко-
лишнього дитсадка на кварталі 

ім. Т. Г. Шевченка. У підсумку 
в будівлі було облаштовано 12 
сучасних, затишних квартир 
для внутрішньо переміщених 
осіб, причому одна з цих квар-
тир обладнана спеціально для 
маломобільних людей. Для того, 
щоб забезпечити новоселам гідні 
умови проживання, було вико-
нано чимало роботи: перепла-
новано приміщення, встановле-
но нові металопластикові вікна, 
оновлено інженерні мережі, опа-
лення, вентиляцію, каналізацію, 
електро- і водопостачання, 

замінено покрівлю, облаштова-
но кухні і санвузли, встановлено 
газові котли.

Сергій Гайдай, вітаючи 
присутніх з прекрасною подією, 
зауважив, що це не перший 
об’єкт такого роду, відкритий 
у Луганській області, і висло-
вив сподівання, що і в майбут-
ньому на мешканців області 
очікуватиме не один подібний 
святковий захід.

Ірина Верещук, вітаючи 
новоселів, висловила окрему 
дяку Новоайдарському селищ-
ному голові за плідну співпрацю 
і підкреслила, що сподівається 
на подальшу енергійну робо-
ту для втілення в життя тих 
проєктів, в реалізації яких до-
помагають Уряд Німеччини і 

УФСІ. За словами пані Ірини, 
подібних проєктів має бути ще 
більше, адже сьогодні на їх як-
найшвидшу реалізацію чека-
ють багато переселенців, і тому 
2022 рік буде роком будівництва 
і реконструкції.

Ігор Шопін висловив щиру 
подяку і шановним гостям за до-
помогу в реалізації прекрасного 
проєкту, і простим робітникам за 
їх наполегливу і невтомну пра-
цю, адже результатом усіх зу-
силь, що докладалися протягом 
останнього року, став найкра-
щий будинок у громаді.

Катерина Клименко, що їй 
було надано слово для висту-
пу від імені переселенців – 
власників омріяних ключів від 
нових осель, висловила подяку 
Українському фонду соціальних 

інвестицій, Новоайдарській 
селищній раді і німецьким Уряду 
і народу, а також будівельникам, 
що займалися ремонтом і 
реконструкцією будівлі, за те, 
що не залишили переселенців у 
біді і створили прекрасні умови 
для проживання людей, які за 
сім років, що пройшли з 2014-го, 
натерпілися чимало скрути, але 
тепер зможуть нарешті відчути 
себе вдома.

Тож, чудову ініціативу було 
втілено у життя, і люди, що так 
потребували житла, отрима-
ли ключі від новеньких осель. 
Побажаємо їм щасливого жит-
тя в мирі і родинному затишку, 
і сподіватимемося, що подібні 
проєкти будуть реалізовуватися 
і в майбутньому.

13 грудня в Новоайдарі відбулася довгоочікувана подія – було 
урочисто вручено ключі від квартир та ордери для тимча-
сового проживання ВПО в смт. Новоайдар. Ні вітер, ні по-
хмура погода не зіпсували святкового настрою присутнім 
на заході, у першу чергу – родинам, що нарешті отримали 
можливість заселитися у нові оселі. Їм, як і багатьом іншим 
переселенцям з півдня Луганської області, чиї домівки залиши-
лися на непідконтрольній території, було непросто останні 
декілька років, але тепер усі очікування врешті-решт були 
винагородженні – отримано комфортабельні умови для про-
живання.

В урочистій події взяли участь Віце-прем’єр-міністр 
України, Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупо-
ваних територій України Ірина Верещук, голова Луганської 
обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-
цивільної адміністрації Сергій Гайдай, Новоайдарський селищ-
ний голова Ігор Шопін, голова Щастинської районної державної 
адміністрації Тетяна Новикова, голова Щастинської районної 
ради Олена Коробка, виконавчий директор Українського фонду 
соціальних інвестицій Андрій Лактіонов, директор Східного 
регіонального представництва Українського фонду соціальних 
інвестицій Артур Бродзінський, директор ТОВ «Авєга» Сергій 
Цомах.
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Про це йдеться в Указі Пре-
зидента України Володимира 
Зеленського № 619/2021 «Про 
відзначення державними наго-
родами України з нагоди Між-
народного дня волонтера».

Так, за вагомий особистий 
внесок у розвиток волонтер-
ського руху, активну благодій-
ну і гуманістичну діяльність 
медаллю «За працю і звитягу» 
нагороджено волонтера Лу-
ганської обласної організації 
Товариства Червоного Хреста 
України Тетяну Гоцман (во-
лонтерка Новоайдарської ор-
ганізації Товариства Черво-
ного Хреста України).

Вітаємо!
loga.gov.ua

Із 1 грудня 2021 року відповідно до Закону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2021 рік» збільшився розмір мінімальної 
заробітної плати та прожиткового мінімуму.

У результаті проведеного перерахунку зросли: мінімальний розмір 
пенсії за віком у непрацюючих пенсіонерів (з 1854 гривень до 1934 
гривень), максимальний розмір пенсії, складові пенсійних виплат, роз-
мір яких визначається виходячи з прожиткового мінімуму (доплата за 
понаднормовий стаж, надбавки, пенсія за особливі заслуги, підвищен-
ня, державна адресна допомога тощо).

У зв’язку зі зміною мінімальної заробітної плати мінімальний роз-
мір пенсії за віком непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років 
та мають страховий стаж (чоловіки – 35 років, жінки – 30 років), визна-
чений як 40 відсотків мінімальної заробітної плати, збільшився з 2400 
до 2600 гривень.

У зв’язку зі зміною розмірів соціальних стандартів органами Пен-
сійного фонду України Луганської області в автоматизованому режимі 
проведено перерахунки пенсій 287,9 тис. пенсіонерів.

Виплату перерахованих пенсій буде проведено в грудні 2021 року у 
встановлені пенсіонерам дати виплат шляхом зарахування на рахунки 
в банках або через АТ «Укрпошта».
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«Дякую партнерам за усіляку 
підтримку наших ініціатив. Зо-
крема, Програмі ООН з віднов-
лення та розбудови миру. Напря-
мів та проєктів, які були спільно 
реалізовані, – безліч. Ми намагає-
мося бути максимально відкрити-
ми і швидко приймати рішення, 
– наголосив голова облдержадмі-
ністрації Сергій Гайдай після під-
писання Меморандуму. – У наш 
час обмін інформацією відбува-
ється майже миттєво. Звісно, і 
комунікація з громадськістю, осо-
бливо з людьми, які проживають 
у віддалених куточках Луганщи-
ни, повинна проходити швидко. 
Бо не у кожного є можливість по-
стійно приїздити до обласної дер-
жавної адміністрації, а питання, 
які потребують швидкого реагу-
вання, залишаються. Упевнений, 
із реалізацією цього проєкту час 
реагування на ці питання макси-
мально скоротиться».

Слід зазначити, що ця ініціа-
тива передбачає створення в об-
ласті представницького органу, 
який працюватиме як додатковий 
канал моніторингу громадської 
думки для регулярних публічних 
консультацій з найбільш важли-
вих для жителів області питань.

Впровадження сталого меха-
нізму публічних електронних 
консультацій надасть змогу за-
безпечити регулярні консультації 

влади з громадськістю з питань 
прийняття рішень обласною дер-
жавною адміністрацією до того 
моменту, як таке рішення буде 
формально сформульоване та 
представлене громадськості; доз-
волить зробити процеси прийнят-
тя рішень більш інклюзивними і 
демократичними, маючи орган, 
що представляє все населення ре-
гіону, щоб прислухатися до всіх 
груп суспільства.

З ініціативою створення елек-
тронного консультативно-дорад-
чого органу до облдержадміні-
страції звернулися представники 
Мережі Робочих груп з громад-
ської безпеки та соціальної згур-
тованості, започатковані в межах 
діяльності Програми ООН з від-
новлення та розбудови миру. Одна 
з конкретних цілей ГО «Електрон-                                                                 
на громадянська асамблея Луган-

щини» – створення сприятливих 
умов для того, щоб багато людей 
мали можливість безпосередньо 
брати участь у прийнятті полі-
тики та культивувати колективне 
відчуття відповідальної демокра-
тичної участі з перших рук. Та-

кож важливим буде створення для 
обласної державної адміністрації 
каналу для регулярного збору 
репрезентативних даних та уза-
гальнення суспільної думки через 
опитування з метою отримання 
зворотного зв’язку та формуван-
ня інформаційного підґрунтя для 
прийняття рішень.

В першому раунді електрон- 
них консультацій, присвячених 
питанням гуманітарного напрям-
ку, візьмуть участь 200 представ-
ників з 20 громад Луганщини.

Співпраця облдержадміністра-
ції відбувається на підставі Указу 
Президента України № 487/2021 
«Про Національну стратегію 
сприяння розвитку громадянсько-
го суспільства в Україні на 2021-
2026 роки».
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Президентом Укра-
їни оголошено Про-
граму підтримки ле-
гального бізнесу, який 
постраждав від запро-
вадження обмежуваль-
них протиепідемічних 
заходів під час панде-
мії COVID-19, шляхом 
стимулювання попиту 
серед громадян.

Попередньо Програ-
мою передбачатиметь-
ся надання державою 
підтримки в розмірі               

1 000 гривень повнолітнім громадянам, які щеплені двома дозами вак-
цини проти COVID-19. За ці кошти громадяни зможуть придбати або-
немент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, 
концертний зал або купити квитки для мандрівок усередині країни – на 
внутрішні авіа- та залізничні рейси. 

Обов’язковою вимогою участі громадян у Програмі є наявність «зе-
леного сертифікату», підтвердженого у мобільному застосунку Дія.

Взяти участь у Програмі на першому етапі можна буде через мобіль-
ний застосунок Дія.

Громадянин, що бажає взяти участь у Програмі, обирає в Дії послу-
гу «єПідтримка», проходить перевірку на відповідність встановленим 
критеріям, відкриває в онлайн-банку віртуальний рахунок та отримує 
на нього гроші. Віртуальні рахунки – безкоштовні, комісій за обслуго-
вування не буде. Більшість операцій в Дії здійснюється автоматично. У 
подальшому планується запустити оффлайн-сервіс.

Така Програма дозволить здійснити підтримку сфер діяльності, які 
постраждали від карантину більше за інших, а саме: заклади культури, 
заклади фізкультурно-оздоровчого спрямування і внутрішні пасажир-
ські перевезення. У подальшому планується збільшити перелік сфер 
діяльності.

До Програми можуть долучитися суб’єкти господарювання, які на-
дають послуги у зазначених вище сферах.

Термін дії Програми становитиме 1 рік (з 19 грудня 2021 року до 18 
грудня 2022 року).

Передбачається, що обсяг коштів на цілі Програми у 2021 р. ста-
новитиме не менше 3 млрд гривень. У подальшому обсяг коштів буде 
визначений додатково.

Наразі Урядом України, зокрема Мінекономіки, опрацьовується ме-
ханізм нормативно-правового врегулювання реалізації Програми.

loga.gov.ua

У межах реалі-
зації проєкту Мі-
ністерства освіти 
і науки та Мініс-
терства цифро-
вої трансформації 
«Ноутбук кожному 
вчителю» розпоча-
лись перші постав-
ки комп’ютерної 
техніки у школи 
Луганської області.

За словами голови 
Луганської обласної 
державної адміні-

страції – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія 
Гайдая, 300 з 747 вчителів області вже отримали ноутбуки. Очікується 
поставка ще 447 одиниць техніки.

Усі ноутбуки сучасні, обладнані камерою, потужним процесором 
та мають можливість під’єднатися до інтернет-мережі за допомогою 
кабелю або Wi-Fi.

Завдяки державній субвенції цього року в Україні мають закупити 
60 тисяч ноутбуків і забезпечити технікою вчителів у 24 областях та 
місті Києві. З держбюджету на це виділили 980 млн гривень.

loga.gov.ua

Починаючи з 30 листопада, 
для оперативного реагування та 
забезпечення належного проїзду 
дорогами державного значення 
впроваджено цілодобове чергу-
вання – задіяні 24 одиниці техні-
ки та 36 працівників.

Сліз зазначити, що станом на 
1 грудня заготовка протиожелед-

них матеріалів становить 16 680 
тонн, що складає 75 % від плано-
ваного обсягу, заготовка триває.

Техніка, яка залучена до робо-
ти в зимовий період, обладнана 
навісним устаткуванням. Серед 
124 одиниць техніки: 35 комбіно-
ваних дорожніх машин, 11 ротор-
них снігоочисників, 12 автогрей-

дерів, 66 одиниць бульдозерів, 
навантажувачів та тракторів.

Дорожні підприємства, які за-
діяні до утримання автошляхів 
державного значення в зимовий 
період, стовідсотково забезпе-
чені необхідним обсягом палив-
но-мастильних матеріалів.

Залишок фінансових ресурсів 

на виконання робіт по зимовому 
утриманню становить 14 мільйо-
нів гривень.

По всій мережі доріг держав-
ного значення встановлені відпо-
відні дорожні знаки. Заготовлені 
в достатній кількості снігозатри-
муючі огородження.

У разі подальшого погіршен-

ня погодних умов, посиленні 
вітру, дорожні служби будуть 
переведені на посилений варіант 
роботи.

При виникненні надзвичай-
ної ситуації телефонуйте за 
номерами диспетчера Служби 
автомобільних доріг у Луган-
ській області: +380645708206, 
+380503051649.

loga.gov.ua

 

 

  

  

 

В облдержадміністрації відбулося підписання Меморандуму про 
співробітництво між Луганською облдержадміністрацією та гро-
мадською організацією «Електронна громадянська асамблея Луган-
щини».

Документ передбачає співробітництво сторін в проведенні елек-
тронних консультацій з населенням області з питань життєдіяль-
ності регіону.
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Вспомню всех поименно
Я обрадовался юбилею! Какой подходящий мо-

мент рассказать о тех, с кем работал десять лет.
В первый день пожурил корректора Валентину 

Петровну Срибную за ошибки. Она пожаловалась: 
«У меня нет отдельного кабинета». Оказывается, 
ее выселили скитаться, где придется. А в ее ком-
нате устроили оранжерею. Любители собрали там 
цветы. Это дело мы поломали. С тех пор коррек-
торы (вспомнил еще Нину Ивановну Кривякину из 
Денежниково) имели свою территорию.

… Вечером в первый день производства газеты 
тогдашний зам. редактора, участник войны В. П. 
Дениченко  сворачивает в трубочку свежий оттиск 
газеты. «Вы куда?» - «Понесу в райком проверять. 
У нас такое правило!». «Вы это бросьте. Если рай-
комовцам что-то не нравится, пусть пишут сами». 
Из-за этого задержки газеты были допоздна.

На такую немыслимую «зухвалость» там обиде-
лись. Но… тогда начиналась оттепель!

В 1976-ом ветераны В.П. Дениченко, С.И. Де-
дов, Н.Я. Суворов, В.П. Срибная ушли на пенсию. И началось быстрое обновление редакции. Я 
тогда людей в районе не знал, но доброжелательные советы бывалых попали в точку. «Выпро-
сили» в райисполкоме инструктора И. Ф. Рыбянцева на должность ответственного секретаря 
редакции (прежний сотрудник жутко не ладил с типографией). А Рыбянцев оказался хорошим 
штабистом, быстро утряс весь производственный процесс. И я вздохнул с облегчением.

Йшли роки, десятиліття, змі-
нювався світ, і з ним змінювалася 
і газета. Вона мала різні назви, за-
знавало змін оформлення, на змі-
ну одним працівникам приходили 
інші. Однак, незважаючи ні на які 
історичні, політичні, соціальні чи 
культурні зміни, районне видання 
завжди було зі своїми читачами, 
завжди «жило поруч», пишучи іс-
торію району.

До 90-річчя газе-
ти пропонуємо нашим 
читачам згадати, яким 
було і про що писало 
наше видання раніше. 
Для цього звернемося 
до старих підшивок «ра-
йонки». На жаль, зараз 
доступний архів не за 
всі роки існування га-
зети, однак і те, що є у 
наявності, може розпо-
вісти чимало цікавого.

Ми починаємо з 1961 року, 
коли районна газета ще мала наз-
ву «Перемога» і виходила на чо-
тирьох шпальтах. Актуальними 
темами в той час були, перш за 
все, сільське господарство, тва-
ринництво, розвиток промисло-
вості. Власне, матеріали, присвя-
чені цим питанням, домінували на 
сторінках «Перемоги» тієї пори. 
Так, сучасного читача така увага 
цим темам, напевно, може здиву-

вати, але це те, чим жили селище і 
район 60 років тому.

Повідомлення про політ Юрія 
Гагаріна в космос, замітки про по-
льові роботи, сівбу і збір урожаю, 
овочівництво, птахівництво, сви-
нарство, скотарство, збільшення 
поголів’я худоби і надої молока, і, 
звісно ж, кукурудза – на перших 
сторінках випусків «районки» у 

підшивці за 1961 рік. Певна річ, 
приділялася увага цифрам, офі-
ційним зведенням, чимало замі-
ток про «дружні змагання» різ-
них районів у царині сільського 
господарства, традиційно ледь не 
у кожному номері газети містила-
ся замітка з ілюстрацією, присвя-
чена видатним сільськогосподар-
ським чи технічним досягненням 
в інших регіонах. Однак, крім 
усього переліченого, регулярно 

друкувалися і матеріали про про-
стих місцевих жителів – людей 
праці – і їх досягнення в роботі. 
Героями публікацій ставали про-
сті доярки, скотарі, трактористи, 
механізатори, ковалі, працівники 
крамниць і універмагів, залізнич-
ники. Так, героями публікацій за 
1961 рік стали бригадир трактор-
ної бригади, Герой Праці Феодо-
сія Пєрова, доярки Клавдія Тіха-
нова, Люба Голод, Лідія Дубова, 
Марія Піддубна, Ганна, Мотрона 
і Катерина Гречишкіни, Галина 
Михайлюк, Марія Жданова, Ма-
рія Коробка, Віра Баркова, Марія 
Антонова, Ганна Несвітайло, Раї-
са Гусєва, Ганна Тетяничко, Ган-
на Валуйська, тваринники Ганна 
Курбатова, Микола Тіщенко, Пав-

ло Циба, Василь Бурим, 
Сергій Мішин, Галина Бі-
лобровська, Тетяна Байо-
ва, Раїса Галенко, Ганна 
Воронкіна, Матвій Олій-
ник, М. М. Острогляд, 
механізатори Микола 
Мішин, Григорій Лебідь, 
Григорій Гладкий, Іван 
Медведєв, трактористи 
Пилип Лаптєв, комбай-
нер Олександр Семикоз, 
працівниці райхарчоком-
бінату Марія Касьянова, 
Олена Воронкіна, праців-

ниця райунівермагу Євдокимова, 
коваль Захар Пехотін, залізничник 
Микола Козловський і навіть по-
дружжя тваринників Івана і Кате-
рини Циб.

Періодично виходили у «Пе-
ремозі» й матеріали, що розпові-
дали, як змінюється Новоайдар і 
навколишні села. Так, в одному з 
лютневих номерів знаходимо за-
мітку про появу нового провулка 

на місці, де раніше був пустир – 
це, по суті, одна з перших згадок 
про нинішній провулок Незалеж-
ності (тоді – Пролетарський). На-
прикінці березня – повідомлення 
про відкриття сільмагу у Вовкода-
євому, що нині було б для читача 
буденною звісткою, а в той час, 
коли мешканці цього села мали 
їхати за товарами в Колядівку чи 

Йовсуг, стало важливою подією. 
У квітні голова виконкому селищ-
ної ради Н. Тирінова зверталася зі 
сторінок газети до новоайдарців 
із закликом зробити селище кра-
сивішим і впорядкованішим, були 
озвучені плани будівництва ринку, 
лазні, дитсадка і ясел, будівниц-
тва вимощеної дороги по вулиці 
Кірова (зараз – вулиця Дружби). 
В серпневому номері – згадка про 
новобудову в Співаківці – май-
стерню для місцевих школярів. 
В листопаді на сторінках «Пере-
моги» було опубліковано замітку 
про облаштування такої звичної і 
знайомої зараз залізничної стан-
ції, що тоді була новою спорудою.

Періодично на сторінках ви-

дання увага приділялася культур-
ному життю району (концерти в 
районному Будинку культури, зу-
стрічі з письменниками, зокрема, 
з Григорієм Плоткіним і Павлом 
Автомоновим, вшанування пам'я-
ті Т. Г. Шевченка).

Регулярно з’являлися матеріа-
ли в рубриках «Лист до редакції», 
«З редакційної пошти». Це були 
листи читачів, що підіймали зло-
боденні питання, надсилали вірші 
й фейлетони. Серед найцікавішо-
го і найоригінальнішого з цих ру-
брик у 1961 році – обурення допи-
сувачів неналежним станом доріг 
і домашніми птахами, що розгу-
лювали пришкільним сквером, і 
ціла викривальна п’єса (хоч і не-
величка за розміром), присвячена 
нечистим на руку працівникам.

У середині 1960-х років на сто-
рінках газети, що змінила назву 
на «Красное знамя», також пу-
блікувалось чимало матеріалів, 
присвячених сільському госпо-
дарству, трудівникам села, однак 
разом із тим обсяги нарисів про 
персоналії збільшились, самі ма-
теріали стали різноманітнішими. 
Так, у підшивці газети за 1965 
рік знаходимо доволі розлогі ма-
теріали про учасницю Другої сві-
тової війни Галину Євдокимівну 
Аверкову і її життєвий шлях, про 
найстаршого на той час педагога 
Новоайдарської середньої школи 
Василя Євтихійовича Данька, про 
акушерку Штормівської лікарні, 
ветерана війни Марфу Григорів-
ну Плескач, про Івана Кузьмича 
Долженка, що на той час уже 17 
років був незмінним завідувачем 
Бахмутівського сільського клубу, 
про тодішню завідуючу Колядів-
ським ФАПом, ветерана медици-
ни Ганну Романівну Анохіну, про 
заслуженого зоотехніка з Царівки 
Дарію Григорівну Головську.

Писалося в газеті також і про 
районні огляди художньої самоді-
яльності, про виїзні концерти рай-
онного Будинку культури, кілька 
заміток присвячені розбудові се-
лища Новоайдар і навколишніх 
сіл.

Такою була районна газета в 
1960-і роки, про цих людей і по-
дії писала, так розповідала про 
життя Новоайдарщини.

Далі буде.

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1961 р. Новобудови  (пров. Пролетарський).

Циби Іван та Катерина

Пєрова Феодосія Стефанівна
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 Я пришел в коллектив редак-
ции в 1973 году к Николаю Яков-
левичу Суворову. О нем  и о его 
заместителе Василии Петровиче 
Дениченко можно рассказывать 
много.  Виктор Петрович Грибов, 
Борис Михайлович Ильченко – 
редактора из плеяды настоящих 
журналистов и воспитателей. О 
них мы, конечно же, скажем еще 
немало теплых слов. Дата просто 
к этому обязывает.

 Но сегодня хотелось бы, хоть 
мельком, вспомнить тех, кто вкла-
дывал в редакцию свою душу  и 
все это время оставался «за ка-
дром». Я нашел недавно редкую 
фотографию, которой был неска-
занно рад. На снимке запечатлены 
работники редакции 70-х годов, о 
которых никогда в газете не вспо-
минали. Так бывает. 

Но вернемся к фотографии. В 
те далекие годы на борьбу за вы-
сокие урожаи выходили все. Как 
только пропашные культуры на-
чинали зарастать, на поля выез-
жали все организации и предпри-
ятия, чтобы дать бой сорнякам. 
Не были исключением ни райком 
партии, ни больница, ни пожар-
ные и так далее. Естественно, по-
лучали свои гектары и сотрудники 
редакции. Работа работой, а свою 

норму нужно было в обязательном 
порядке выполнить. Кстати, за это 
еще и деньги давали. Не ахти ка-
кие, но все-таки...

Так вот на этой фотогра-
фии, кроме меня и редактора 
Б.М.Ильченко еще три человека, 
о которых  хотелось бы вспомнить 
отдельно.

Самый крайний справа - наш 
фотограф Степан Иванович Де-
дов. На первый взгляд незаметная 
личность. Но как же мне  легко и 
интересно было с ним в совмест-
ных командировках! Человек 
философского склада ума, он был 
тонким психологом, и я не припо-
минаю случая, чтобы кто-то отка-

зал ему в просьбе позировать для 
газеты. При этом Степан Ивано-
вич находил такой ракурс, такой 
фоновый подтекст, который мог 
быть помещен в номер даже без 
подтекстовки. Достаточно было 
назвать имя героя, а обо всем 
остальном фотография рассказы-
вала сама.

Это сейчас, нынешние фотоап-
параты достаточно сильно упро-
щают  работу фотокорреспон-
дента. По сути, такой единицы 
(имеется ввиду фотокорреспон-

дент), в  редакциях нынче нет. А 
зачем? Достаточно прихватить с 
собой мобильный телефон и на-
щелкать с полсотни снимков, из 
которых 1-2 вполне сойдет для 
газетной полосы. Все остальное 
удаляется. Ничего сложного.

 А в те времена фотограф перед 
творческой командировкой дол-
жен был зарядить кассету с плен-
кой в фотоаппарат. Для нынеш-
ней молодежи замечу, что пленка 
имела всего лишь 36 кадров. Если 
случалось какое-то недораз-
умение, и пленка засвечивалась, 
приходилось вставлять новую. 
Потом, уже где-то в поле или на 
ферме, надо было тщательно про-

думывать каждый кадр,  каждую 
композицию, проследить, чтобы 
объект находился в зоне фокусно-
го расстояния объектива, который 
гарантирует резкость изображе-
ния. К тому же, надо было знать 
при какой погоде, при каком осве-
щении и при какой светочувстви-
тельности пленки устанавливать 
ту или иную диафрагму.

Как говорил герой одного одес-
ского анекдота: «И вы думаете, 
это все?». Это, оказывается, еще 
только цветочки. После творче-
ской командировки, когда мы все 
уходили домой,  Степан Иванович 
запирался в своей фотолаборато-
рии и проявлял пленку. Затем он 
сушил её и только после этого на-
чинал печатать снимки.

 Здесь тоже очень важно было 
правильно подготовить прояви-
тель и правильно закрепить сним-
ки на фотобумаге, чтобы они не 
пожелтели. Затем готовые снимки 
ложились на стол к редактору, и 
после тщательного отбора только 
некоторые из них должны были 
стать основой клише.

Вот тут вы наверняка спросите, 
что же это такое – клише? Оказы-
вается, фотографии еще должны 
были быть перенесены на метал-
лические пластины, которые  ста-
вились на нужное место. Эти пла-
стины назывались клише, и без 
них фотографий в газете просто 
не было бы.

Степана Ивановича знал весь 
район. Он всегда был там, где 
происходили знаменательные со-
бытия, но больше всего любил 
фотографировать тех, кто  рабо-
тал в поле, в животноводстве, на 
швейной фабрике и так далее.

Он снимал очень много, но вот 
парадокс - после ухода этого чело-
века в мир иной, я не смог найти 

его фотографию даже у родствен-
ников. Вот почему этот снимок 
мне так дорог. 

Вторая справа – наш бухгалтер 
Матрена Афанасьевна Михай-
лова. Человек необыкновенной 
доброты, и настоящий професси-
онал своего дела. Она  мне была 
как вторая мать, потому, что знала 
с раннего детства и могла так «до-
ходчиво» рассказать о промахах 
моей молодой жизни, что даже 
редактор в такие моменты не от-
важивался открыть дверь в её ка-
бинет.

 Рядом с ней Валентина Ива-
новна Соловцева – корректор 
районной газеты. Мало того, что 
Валентина Ивановна была насто-
ящим филологом, и для неё не су-
ществовали секреты ни в синтак-
сисе, ни в морфологии.  Она еще 
была и очень обязательным ра-
ботником  и буквально в послед-
ние минуты устраняла досадные, 
порой нелепые ошибки, которые 
случались достаточно часто.

 Ведь что такое корректор? Ка-
залось бы, вычитывай граммати-
ческие ошибки  – и дело с концом. 
А у неё под рукой постоянно были  
словари, справочники, списки 
руководителей района, организа-
ций и предприятий райцентра и 
района. Стоило ей в чем-то засо-
мневаться, и вычитка приостанав-
ливалась до выяснения  интересу-
ющего вопроса. Так же здорово 
впоследствии работала и последу-
ющий корректор Нина Ивановна 
Кривякина. 

Всего одна фотография… А как 
много воспоминаний. И, навер-
ное, нет ничего странного в том, 
что с годами я все острее ощущаю 
огромную любовь и нежность к 
учителям своей юности.

В. МартыноВ.

Несколько раньше зам. редак-
тора А. Просандеев привел ново-
го сотрудника Л.П. Стрельникова 
из Славяносербска. Этот умел все 
делать для газеты: сочинять сти-
хи, топить кочегарку (тогда углем 
отапливали редакцию и типогра-
фию). Стрельников потом некото-
рое время был редактором в Бе-
локуракино, а затем многие годы 
возглавлял Луганскую областную 
организацию Союза писателей. У 
нас запомнился пронзительными 
стихами о скифских каменных ба-
бах, веками стоящих на курганах в 
ожидании своих воинов.

Вітри зітерли
Зморшки з їх облич,
Пройшлись по тілу,
наче наждаками.
Мабуть, нелегко
Стільки от сторіч
Безмежно бути
Вірними жінками.
Журналисты Н.И. Михайленко 

и Д.Г. Курочка уже были с опытом 
и хорошо тянули сельхозотдел.

На отделе писем сразу же заре-
комендовал себя с положительной 
стороны казак со Станицы Луган-
ской В.И. Приходько. Сами знаете, 
какие казаки все красивые! Очень 
серьезный, деловой, он как-то сра-
зу взял на себя отдел писем. Много 
творил, начал писать рассказы, по-
вести, издал несколько книг. Жаль, 
рано трагически ушел из жизни… 
Несколько раньше умерла его 
жена Лариса Кузьминична, хоро-
ший профессионал-линотипист в 
типографии. Они дружно жили, 

несмотря на все трудности.
Ничего себе, какой штат у нас 

был: 14 человек (из них 11 творче-
ских сотрудников). 

Когда начались перемены, из 
райкома команда: сокращайте 
штат. Мы как исполнительные 
уволили техничку и шофера. И 
постепенно начали сжиматься, что 
очень жаль.

В 1980 году пришел к нам фото-
кором Н. И. Литвиненко. Да так и 
остался на 30 с лишним лет. Пош-
ли у нас профессиональные фото-
репортажи, портретные снимки, 
природные зарисовки.

Тут надо остановиться особо. 
По-моему, нет такого человека, 
влюбленного в родную природу, 
как Николай Иванович. Кажет-
ся, он уже все рассказал о нашем 
родном крае, прошли выставки, 
конкурсы. Сейчас посмотрите в 
интернете его сюжеты о природе 
Айдара. Снова откроете для себя 
очарование заветных уголков. А 
он по-прежнему с расчехленным 
фотоаппаратом бывает в лесах и 
у реки. Снова снимает по прось-
бе музея, редакции. Несет людям 
красоту родного края: посмотрите 
на нее, удивитесь.

Вот такие были у нас сотрудни-
ки. Впервые горжусь тем, что я их 
сам подбирал.

«У тебя все 
талантливые»

Однажды у нашего стажера-фо-
токора Юрия Сало (он родом из 
села Степной Яр) заболели зубы. 
Чем помочь? Он никого не зна-
ет. Беру фирменный бланк, пишу 

записку врачу-стоматологу Е.И. 
Иваненко: «Помогите, пожалуй-
ста, нашему человеку. В конце 
приписка: «Очень талантливый». 
Когда через некоторое время еще 
у кого-то заболел зуб, опять «на-

правление» с припиской «очень 
талантливый». А что? И в самом 
деле подбирал способных и любя-
щих писать.

Кто такой наш бывший кор-
респондент Александр Радченко? 
У нас прошел боевое крещение. 
Окончил Академию управления 
при президенте Украины. Сейчас 
доктор философских наук! Автор 
ряда книг и статей.

А Мартынов? Удачно «поса-
дили» его на радио. И дома, и на 
областном радио передечи шли 
регулярно. Утром  в передаче 
передавал он слушателям заряд 
душевной бодрости. «Добро-
го вам трудового дня». И сейчас                                             
В. Мартынов пишет и издает кни-
ги, был редактором «районки».

О внештатной редакции
Надо сказать, что со средины 

80-х при «районке» образовалась 
группа активных авторов. Мы ре-
гулярно печатали юмористические 

вирши безгиновского поэта Мико-
лы Руденко. Были у него и свои 
сборники. По стопам отца пошел 
его сын Федор. У него хорошее 
наследие.

Неоднократно выступал у нас 
писатель из Безгиново Анатолий 
Погорелов. Его книгу о детстве 
знают многие в Новоайдаре.

Однажды наш Владимир 
Мартынов принес тетрадь со 
стихами неизвестного автора                                                                
В. Евдокимова. Это было от-
крытие еще одного таланта. Его 
поэмы на современные темы «Ра-
кетная рапсодия», «У экрана лока-
тора» без правки шли в печать. Его 
лирические строки были музыкой 
в стихах:

«ах, ты, ветреное чудо,
Золотая канитель,
Перезвоном-перегудом
Ходит пьяная метель.
ты спроси, какие ветры
Гонят из дому меня
В голубую бездну леса,
В омут звездного огня!»
На творчество Евдокимова 

обратили внимание в областной 
организации Союза писателей: 
«Давай готовь еще стихи. Сборник 
издадим». И тут он «выдал» себя 
человеком начисто лишенным че-
столюбия: «А зачем это мне? Мне 
это не надо».

Кого еще надо вспомнить? Зу-
батенко Владимир Федорович – 
серьезный автор. Его темы – меди-
цина, апитерапия, пчеловодство. 
Эти публикации всегда серьезны и 
авторитетны.

А ну-ка, чуть не забыл внеш-
татного фотокора из Райгородки 
Александра Лаврентьевича Чума-
кова. Он свыше сорока лет сотруд-
ничал с газетой. Присылал снимки 
из родного села и из соседских 
сел. Его творчество было на самом 
высоком уровне. В музее готовит-
ся его выставка к юбилею газеты.

Хотелось сказать еще много. 
Но ведь есть еще корреспонденты            
В. Мартынов, Д.Курочка. Пусть 
они поделятся воспоминаниями.

Да, кстати,  в те годы тираж на-
шей газеты вырос с 4000 до 7500 
экземпляров. Читатели нас оцени-
ли, и это моя главная награда!

Б. ИЛЬЧЕнКо, 
ветеран журналистики.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск фотогазеты в райгородке.
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Кожен з нас, гортаючи архівні 
номери газети, знайде матеріали й 
фотографії про розвиток і станов-
лення району, про себе, про своїх 
вчителів, батьків, дітей, колег та 
друзів. На пожовклих сторінках 
– історія держави, яка переплі-
тається з долями людей, наших 
земляків, які творили історію 
Новоайдарського району. Голов-
ним завданням районного публі-
цистичного видання завжди було  
інформувати про реальні здобут-
ки й звершення, значимі події з 
життя району та конкретних лю-
дей. Тому, безумовно,  газета – 
один із найвагоміших здобутків 
нашого району. Звичайно, поряд 
із славетними новобудовами – 
школами, лікарнями, Будинками 
культури, об’єктами промислово-
го виробництва, тваринницькими 
комплексами, газетна шпальта, на 
перший погляд – непримітна дріб-
ниця. Але саме в друкованих ряд-
ках – хронологія всіх найважливі-
ших подій, досягнень, великих і 
маленьких перемог. І навіть не це 
головне. За кожною публікацією, 
кожною новиною, стоять наші 
земляки – славетні герої праці, ве-
терани, пересічні трудівники, які 
в свій час творили наше майбутнє 
таким, яким ми бачимо його сьо-
годні.

Наприкінці 2018 року завер-
шено реформування друкованої 
державної та комунальної преси. 
Процес роздержавлення пройшов 
і «Вісник Новоайдарщини», за-
сновниками створеного товари-
ства сьогодні є члени трудового 
колективу редакції. Змінилося об-
личчя газети: стиль її матеріалів, 
якість друку. Проте залишилися 
добрі традиції, започатковані ще в 
далекому минулому – вони і є під-
ґрунтям для подальшого розвитку 
та вдосконалення редакційної ро-
боти.

І сьогодні перед газетою сто-
ять такі ж важливі задачі – нада-
вати людям оперативну інформа-

цію, виховувати нове покоління 
українців. На сторінках «Вісника 
Новоайдарщини» відображають-
ся найбільш цікаві події в житті 
України, Луганщини, територі-
альних громад району. Ми з захо-
пленням пишемо і гордістю чита-
ємо про талановитих мешканців 
нашого району, про перемоги та 
здобутки. 

У різні роки в газеті працю-
вало багато талановитих людей, 
для яких вона стала, без перебіль-
шення, рідною. Саме вони змог-
ли наповнити видання любов’ю і 
турботою про Новоайдарщину та 

її жителів. І сьогодні, підбиваючи 
певні підсумки пройденого шля-
ху, хочеться ще раз подякувати 
людям, які протягом дев’яти деся-
тиліть творили не тільки історію 
газети, історію місцевої журналіс-
тики, а й історію всього району. 
На превеликий жаль, у невелико-
му матеріалі практично неможли-
во згадати всіх працівників редак-
ції, а так хочеться не забути когось 
у цей святковий день… Адже всі 
вони -  невід’ємні деталі одного 
цілісного механізму, який кожного 
тижня, кожного дня в унісон пра-
цював та працює на спільну мету 
– видати черговий номер газети. 
Газети, яка обов’язково дійде до 
свого читача…

Газету творили не тільки жур-
налісти. Вони пліч-о-пліч працю-
вали з поліграфістами. Величез-
ний шлях пройдений з колективом 
Новоайдарської друкарні. Тоді 
ці два підприємства були однією 
дружною родиною.

90 років - поважний вік. І я, 
хоч в порівнянні з цією солідною 
датою, працюю у виданні не так 
багато, але вже теж маю що зга-
дати. Звичайно, день,  коли впер-
ше переступила поріг редакції й 
завмиранням серця отримала ви-
пробувальне завдання від голов-
ного редактора Ольги Сергіївни 
Бєсєдіної. Перший успіх - і я вже 
кореспондент районної газети, не-
вимовна радість! Я надзвичайно 
пишаюся тим, що мені пощастило 
працювати під керівництвом та-
кої талановитої людини як Ольга 
Сергіївна (земля їй пухом). Вона 
стала для мене справжнім вчите-
лем у професії, взірцем справж-
нього журналіста, добрим другом 
та порадником. Тоді разом з нею 
та дружним колективом: Вікто- 
рією Анатолівною Омелько (опе-
ратор комп’ютерної верстки), Те-
тяною Вікторівною Гречишкіною 
(головний бухгалтер), Василем 
Семеновичем Рощупкіним (во-
дій), якого згодом замінив про-

фесіонал своєї справи Анатолій 
Павлович Чернишенко, Любов’ю 
Григорівно Петренко (оператор 
комп’ютерного набору) та Надією 
Тимофіївною Шерстюк ми актив-
но, натхненно та завзято працюва-
ли над кожним номером газети, як 
над справжньою дорогоцінністю. 
На допомогу приходили ветера-
ни журналістики Микола Івано-
вич Михайленко (царствіє небес-
не), Борис Михайлович Ільченко, 
Дмитро Григорович Курочка, Ми-
кола Іванович Літвиненко.

З часом колектив змінювався.  
До  роботи повернулись аси жур-

налістики Валерій Іванович При-
ходько та Володимир Сергійович 
Мартинов. З натхненням почали 
роботу талановиті та творчі Анас-
тасія Проніна та Юлія Царикович,  
пунктуальні Ірина Кулак, Наталія 
Іванівна Сороканіч, Олена Вален-
тинівна Суворова. 

Зміни за реформою роздер-
жавлення ЗМІ, переїзд до нового 
приміщення ми зустрічали вже 
з новим керівником – Іриною                
Вікторівною Краснощоковою. 
Тоді ж легко влився в колектив 
креативний Андрій Антонов. І ми 
всі разом не менш активно та зав-

зято продовжували писати історію 
рідного  краю на сторінках газети. 
Шукали цікаві інформаційні при-
води, розповідали про чудових та-
лановитих людей, про здобутки та 
перемоги наших земляків. 

Чудово допомагали протягом 
всього цього часу наші позаштат-
ні кореспонденти. Тетяна Микола-
ївна Дементьєва, Валентина Олек-
сандрівна Євдокимова збагатили 
газету своїми цікавими розпові-
дями.  Активною та надзвичайно 
пунктуальною є наша дорога На-
талія Іллівна Гетьманцева, яка на-
магається не розлучатися з нами 
на довгий час. Щиро дякуємо вам 
за вашу небайдужість! 

Валентина Василівна Чорна, 
Марія Демидівна Царикович, 
Олександр Єгорович Євдокимов 
(на жаль, їх вже немає поряд з 
нами) були справжньою скарбни-
цею цікавенних матеріалів. 

Вибачте, якщо когось не назва-
ла. Та ми цінуємо кожного нашого 
доброго друга.

Зараз наш колектив дуже 
маленький. Це наш директор 
Олександр Часников, фотограф 
Анастасія Чужикова, головний 
бухгалтер Олена Суворова та я, 
ваша покірна слуга. Так, буває 
важко, та ми ніколи не опускає-
мо рук та працюємо заради вас, 

наші шановні читачі. Ми робимо 
все можливе, аби газета була зміс-
товнішою та цікавішою. Ми щиро 
вдячні всім, хто нас підтримує, 
хто нас читає та передплачує, хто 
залишається поруч, не дивлячись 
ні на що.

Друкована преса переживає 
свої не найкращі часи, але так 
хочеться бути оптимістами й ві-
рити в те, що газета буде жити 
ще довго. Бо  місцева друкована 
преса – це не тільки засіб масової 
інформації, який публікує новини 
й історії людей, що живуть «тут і 
зараз». Це – минуле і сьогодення 
громади. Це – один із факторів, 
що об’єднує людей, який, власне 
і робить їх громадою. Дуже хо-
четься, щоб так було і в 2031 році, 
коли «ВН» святкуватиме 100-літ-
ній ювілей, і в 2041 році…Ну а 
поки ж вітати самих себе з ювіле-
єм якось не зовсім зручно. Тому – 
щирі вітання ветеранам «ВН», які 
вкладали в газету не тільки важ-
ку, часто невдячну і ненормовану 
працю, а й серце та душу. Світла 
пам’ять журналістам та працівни-
кам редакції, які відійшли у засві-
ти. Ця пам’ять – не тільки в наших 
серцях, але й на пожовклих від 
часу сторінках найближчої газети.

Щирі вітання кожному нашому 
передплатнику і читачу! Без вас 
газета просто перестане існувати. 
Тож сподіваємося, що ви й надалі 
підтримуватимете «Вісник Ново-
айдарщини». Ми ж намагатиме-
мося його робити ще цікавішим і 
кориснішим для вас.

Ювілей газети, як і людини, – 
це не тільки привід підбити під-
сумки, але й планувати майбутнє. 
Переконані, у «Вісника Новоай-
дарщини» воно є. Але тільки ра-
зом з вами. 

Нехай «Вісник Новоайдарщи-
ни» завжди залишається нашою 
та вашою улюбленою газетою, яка 
тримає руку на пульсі життя! 

М. ТИХОНОВА.

 

 
 

 
 
 

 
 

О.С. Бєсєдіна.     В.І. Приходько.

А. Чужикова, М. Тихонова, А. Чернишенко, В. Мартинов, О. Суворова, Ю. Царикович.

«Медіавернісаж», 2017 р.: А. Антонов, І. Краснощокова, О. Суворова.
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На заході були присутні пред-
ставники Щастинської міської 
військово-цивільної адміністра-
ції – заступниця керівника ВЦА 
Світлана Миколаївна Клімкова, 
начальник служби у справах дітей 
Оксана Євгеніївна Шоха і голов-
ний спеціаліст служби у справах 
дітей Лілія Олегівна Жарикова, 
а також начальник сектору юве-
нальної превенції Щастинського 
районного відділу поліції Тетяна 
Сергіївна Колеснікова, що поспіл-
кувалися з учнями ліцею, відпо-
вівши на запитання, що виникали, 
і пояснивши, чому, власне, питан-
ня боротьби з насильством у всіх 
його формах є важливим і які кро-
ки робляться для подолання цієї 
проблеми, що, на жаль, і досі є 
актуальною.

На початку заходу присутнім 
було продемонстровано відеоро-
лик – своєрідну добірку пов’яза-
них із темою насильства стерео-
типів, що дивним чином існують 

навіть у суспільстві ХХІ століття: 
«Б’є – значить любить», «Сама на-
просилася», «Синці – це дрібни-
ця», «Я завинив (завинила)», «Не 
слід було розчаровувати його» 
тощо. Пролунали і пояснення 
агресивних дій – короткі фрази, 
що описували найрозповсюджені-
ші причини насильства (чи, скорі-
ше, приводи для нього): «Я просто 
пересолила борщ», «Мені просто 
посміхнувся сусід», «Я просто от-
римав двійку», «Я просто сходила 
з подругами в кафе»… Здавалося 
б, звичайні побутові фрази, але 
вони інколи описують те, що пе-
редує огидним вчинкам і може 
стати причиною трагедії.

 Гостям заходу було роз’ясне-
но, яким є офіційне визначення 

терміну «насильство», і наведено 
статистику, згідно з якою кожна 
третя жінка потерпала від домаш-
нього насильства, кожна п’ята 
дитина хоча б раз у житті ставала 
жертвою сексуального насиль-
ства, а кожна друга – жертвою на-
сильства психологічного, і лише 
16 % постраждалих знаходять у 
собі мужність звернутися до пра-
воохоронних органів і 1 % – за 
медицинською допомогою. Це ще 
раз показує, наскільки наше сус-
пільство, як це не сумно, є схиль-
ним до стереотипної думки про 
те, що бути жертвою насильства 
і тим більше звернутися після 
цього за допомогою і справедли-
вістю – це щось ганебне. Хоча б 
для викорінення таких жахливих                     

своєю абсурдністю поглядів і ма-
ють проводитися подібні заходи.

Ще однією красномовною до-
біркою цифр, що була озвучена, 
стали результати дослідження, 
проведеного за допомогою ГО 
«Аваліст» і за підтримки Save The 
Children і Європейського Союзу, 
що у ньому взяли участь більше 
500 дітей. За результатами цього 
дослідження виявилося, що 54 %                      
дітей хоча б раз у житті ставали 
свідками насильства, до 28 % ді-
тей хоча б раз застосовувалося на-
сильство, а 24 % навіть не знали 
би, куди звернутися, якщо би по-
страждали від нього.

Також було продемонстровано 
нарізку із міні-інтерв’ю, в яких 
співрозмовникам пропонувало-
ся відповісти на запитання про 
те, чи стикалися вони у своєму 
житті з насильством, чи знають, 
як від нього захиститись і куди 
звертатися у випадку, якщо його 
буде скоєно, і чи потребує молоде 
покоління поглибленого вивчення 
теми насильства.

Також присутнім було презен-
товано створену учнями 5 закла-
дів освіти – Петропавлівських 
ліцеїв № 1 і № 2, Попаснянсько-
го ліцею № 24, Троїцької і Ново- 
іванівської філій – фотовиставку, 
присвячену темі насильства. Ко-

жен міг розглянути запропоновані 
до уваги фото, поставити запи-
тання, поцікавитись тим, чому і 
як створювалися знімки.

Після закінчення офіційної ча-
стини заходу групи учнів ліцею 
спілкувалися з гостями з Щастин-
ської міської ВЦА і відділу поліції 
і представниками ГО «Аваліст», 
що залюбки відповідали на запи-
тання, пояснюючи, наскільки сер-
йозною є проблема насильства, 
включаючи й насильство проти 

дітей, у сучасному світі, особли-
во у зоні збройного конфлікту, 
яка робота проводиться зараз і 
проводитиметься у майбутньому 
уповноваженими органами для 
подолання цієї проблеми, як пово-
дитися і куди звертатися, зіткнув-
шись з насильством, як підтри-
мати людей, що постраждали від 
нього, як допомогти подолати на-
слідки і добитися справедливості.

Представники ГО «Аваліст» 
підкреслили, що учні поставили-
ся до питання, що обговорюва-
лося, з абсолютно не юнацькою 
серйозністю і вдумливістю, і 
було помітно, що в залі зібралися 
сформовані особистості, дорослі, 
активні люди, що переймаються 
проблемною ситуацією і хочуть 
зробити те, що в їх силах, для її 
поліпшення.

Сподіваймося, що такі заходи 
і в подальшому будуть проводи-
тися регулярно, і представники 
молодої генерації завдяки ним 
краще розумітимуть, наскільки 
огидним, жахливим явищем є на-
сильство, наскільки дивними і не-
прийнятними є стереотипи, з ним 
пов’язані. Сучасна людина має 
розуміти, що дитина у синцях – це 
не норма, хоч які б погані оцінки 
вона не отримувала, а побої – це 
не показник любові, а злочин, що 
має бути покараний.

О. ЧАСНИКОВ.
ФОТО А. ЧУЖИКОВОЇ.

9 грудня в ліцеї № 1 селища Петропавлівка у рамках акції «16 днів проти насильства» пройшла фото-
виставка-перформанс «Black and Orange world through the eyes of children» («Чорно-помаранчевий світ 
очима дітей»), темою якої стало насильство в усіх його проявах і шляхи боротьби з ним.

Захід проходив у межах концепції «Школи як Території Миру», що її імплементує громадська органі-
зація «Аваліст» у співробітництві з Save The Children при фінансовій підтримці Європейської Комісії з 
питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги.

Де можуть допомогти 
в разі сімейного насильства

Поліція – всеукраїнський телефон Національної поліції 
України – 102.

Електронна адреса ГУНП (для електронних звернень гро-
мадян): gupolice@dn.npu.gov.ua

На базі громадської організації «Ла Страда – Україна» 
функціонує національна «гаряча лінія» з попередження до-
машнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискри-
мінації – 116 123, Загальнонаціональна гаряча лінія центру 
«Ла Страда – Україна» з питань насильства (дзвінки безко-
штовні) – 8 800 500 33 50.

Всеукраїнська дитяча лінія «Телефон довіри» (дзвінки без-
коштовні) – 500 21 80.

Нагадаємо, що МВС створило чат-бот #ДійПроти-
Насильства в месенджерах Viber та Telegram Telegram 
https://t.me/police_helpbot, який акумулює всю інформацію про 
домашнє насильства та як уберегтися від нього.

Прочитал в районной газе-
те «Вестник Новоайдарщины» 
№49 от 3 декабря т.г. статью «Ні 
насиллю» и не остался равно-
душным. Слова, которые пишу 
ниже, позвали многое вспомнить, 
осмыслить и озвучить.

Батьки! Нагадуємо вам про те, 
що в ваших руках життя, здоров’я 
та майбутнє ваших дітей! Відпо-
відальність за них несете ви!

Согласен. Наш долг – так 
воспитать подрастающее поколе-
ние, чтобы еще в детстве их по-
сетили правда, совесть и душа. 
На эту тему как-то был разговор 
с интересной собеседницей. Я 
пережил два поколения. Она рас-
суждает, дескать, вы детям дали 
образование, у них есть жилье, 
работа. Пусть воспитывают своих 
детей,  а вы отдыхайте.

Она права, но я так не могу. 
Интересовался, как ведет себя 

внук в садике, а теперь пойду в 
учебное заведение.

Надеюсь, вы согласны с тем, 
чтобы наши дети, внуки были  
жизнерадостными, с крепким 
здоровьем и светлыми помысла-
ми. А все ли мы делаем для этого? 
Говорю утвердительно – нет! Ве-
ское доказательство этому.

Ваше чадо решило поступать 
в вуз. Ему предложили проверить 
свою физическую подготовку 
на областных соревнованиях по 
легкой атлетике. Состоялся се-
мейный разговор, и мама сказала: 
«Сынок, зачем бегать? Мы дадим 
деньги, и ты в престижном вузе».

Говорят, кто вспомнит 
прошлое, тому глаз… Не будем 
удалять глаз, а расскажем, как 
поступали в спортивный инсти-
тут юноши 1980-1981 г.р. Июнь. 
Жара. Ребята работают в спор-
тивном городке: метают гранату, 

подтягиваются на перекладине, 
прыгают в длину с разбега. А 
впереди кросс 1 км в спортивном 
комплексе «Динамо». Родителей 
и близко не допустили.

Как в настоящее время? Быв-
шие девятиклассники сдают 
экзамены в кадетском корпусе                       
г. Кременная. Жарко. По просьбе 
родителей отменяется экзамен по 
физической культуре. А кто такой 
будущий кадет? Это человек во-
енной профессии. Он, как никто 
другой, должен быть физически 
развит и легким на подъем.

Будучи в младшем классе, я 
сделал замечание учителю, мол, 
поставил не ту оценку, и был 
удален из класса. Вечером мате-
матик побывал в нашем доме. Я 
спрятался под кровать. Когда он 
ушел, мама внимательно на меня 
посмотрела и сказала: «Больше 
никогда так не говори. Учитель 

всегда прав». Этот урок я усвоил 
на всю жизнь.

Мы закаляли себя постоян-
но. В школу за пять км ходили 
пешком. В выходные целыми дня-
ми, без обеда, играли в футбол, 
волейбол, помогали родителям по 
хозяйству. Что сегодня? Автобус 
приехал на остановку, забрал де-
тей и привез в учебное заведение. 
О физкультуре, зарядке не хотят 
говорить. Сегодня много детей 
слабеньких. Малейшая нагрузка и 
… течет кровь из носа, болит го-
лова, спина. Это тревожно. Дети, 
мягко говоря, не простят нам то, 
что они росли у нас в тепличных 
условиях.

Жизнь есть жизнь, и всякое 
случается. Кого-то обсуждаем, 
высказываем нелестные слова. 
Пусть эмоции не перехлестывают 
через край. Делается это не при 
детях. Ведь они впитывают в себя 
и хорошее и плохое. Они при лю-
бом удобное случае сдадут вас. А 
это ссоры, конфликты, в которых 
участвуют взрослые.

Уважаемые родители, де-
душки, бабушки! Думаете, вы 
воспитываете ребенка толь-
ко тогда, когда с ним разго-
вариваете, приказываете. Вы 
воспитываете его в каждый мо-
мент своей жизни. Это взгляд, 
разговор и т.д.

Две подружки мило беседу-
ют. Около них крутится мальчик. 
Возьми да и бовкни он то, что не 
надо. Мамаша пригрозила: «В 
глаза так говорить нельзя, иначе 
тебя накажут». Что получается? 
В глаза говорить нельзя, а за глаза 
можно?

Друзья! Докажем делом, что 
в наших руках здоровье, буду-
щее наших детей. Родители! 
Идите сами и ведите своих де-
тей по жизни с одной Правдой 
и одной моралью. Чтоб не было 
охов да ахов, давайте всей обще-
ственностью поднимать план-
ку, имя которой воспитатель-
ная работа.

Д. КУРОЧКА, 
ветеран журналистики.
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

ПОмНим...
21 декабря – полгода 

светлой памяти дорогого 
мужа, папы, дедушки 

ЕВДОКИМОВА Алексан-
дра Егоровича

Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю
Нашел  покой.
А где-то в сердце сама 

себя не узнаю.
Ты приходи, мы будем рады.
Во сне явись, поговорим,
Не забывай о нас, не надо.
Мы любим, помним 

и скорбим.
Жена, сыновья, невестки, внучки.

Райская земля, святая Райгородка,
Жизнь свою с тобою разделил.

Вовсе не за тем, чтоб ты меня любила,
Просто я твой сын. И я вас всех любил.

2020 г. Александр ЕВДОКИМОВ.

Втрачений атестат № АН-42304286, виданий 12.05.2012 р. Рай-
городською загальноосвітньою школою Новоайдарської районної 
ради на ім’я ЖУРАВЛЬОВА Антона Олександровича, вважати не-
дійсним.

Втрачену картку водія для цифрового тахографа № UAD 
0000119237000, дійсну до 11.10.2022 р., видану на ім’я КИРИЛОВИ-
ЧА Андрія Борисовича, вважати недійсною.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я АБРОСІМОВА Єв-
гена  Костянтиновича, 24.12.1987 р.н., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток серії НУ №9306088, виданий на ім’я 
КРІВОШЕЄВА Петра Івановича, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я БЄЛИХ Сергія 
Григорійовича, вважати недійсним.

считать недействительным
КРС. 099-005-75-77.

Новый ДОМ без внутренних отделочных работ. Цена дого-
ворная, 0-50-939-75-25.

ДОМ. Недорого. 0-95-39-68-342.
ЗАЗ\ТАВРИЮ, газ/бензин, цена 20 тыс. грн, торг,                                  

0-99-481-99-34.
ОПЕЛЬ кадет 82 г.в. в хорошем состоянии, 0-95-225-93-31.
НОУТБУК, СИСТЕМНЫЙ БЛОК. 0-95-05-36-761.
КОЗЛА, 0-50-045-38-76

куплю

продам

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 

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

Одинокий инвалид после пе-
ренесенного инсульта  срочно 
нуждается в печке-буржуйке. 
«Милосердие Новоайдарщины» 
купит или примет в дар, (06445) 
9-35-45, 0-50-518-10-92.

ПОМОГУ ИЗБАВИТЬСя 
ОТ ГЕММОРОя,  навсегда,                  
0-50-539-59-33.

разное

ДСНС україни інформує

ПОВІДОМЛЕННя 
про оприлюднення заяви про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу 
державного планування

Повна назва документа державного планування: проєкт 
Стратегії розвитку Широківської територіальної громади Ща-
стинського району Луганської області на період до 2027 року 
(далі - Стратегія).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження доку-
мента державного планування: Широківська військово-ци-
вільна адміністрація Щастинського району Луганської області.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну еколо-

гічну оцінку» громадське обговорення заяви про визначення об-
сягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку 
Широківської територіальної громади Щастинського району Лу-
ганської області на період до 2027 року розпочато з дня їх опри-
люднення, а саме 16 грудня 2021 року на сайті Широківської вій-
ськово-цивільної адміністрації Щастинського району Луганської 
області, та триватиме до 30 грудня 2021 року.

Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громад-
ського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому 
числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до заяви 
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проєк-
ту документу державного планування.

Отримати додаткову інформацію можна за адресою: 93624, 
с-ще Широкий, вул. Центральна, 1.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії подаються до Ши-
роківської сільської військово-цивільної адміністрації.

Відповідальна особа: перший заступник керівника Широків-
ської сільської військово-цивільної адміністрації Миронов Мак-
сим Юрійович, e-mail: vca.shiroky@gmail.com.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня 
розміщення на сайті.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, 
не розглядаються.

ПОВІДОМЛЕННя 
про оприлюднення заяви про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу
державного планування

Повна назва документа державного планування: проєкт 
Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Широківської тери-
торіальної громади Щастинського району Луганської області на 
період до 2027 року (далі – План заходів).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження докумен-
та державного планування: Широківська військово-цивільна ад-
міністрація Щастинського району Луганської області.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологіч-

ну оцінку» громадське обговорення заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проєкту Плану заходів з реалізації 
Стратегії розвитку Широківської територіальної громади Щастин-
ського району Луганської області на період до 2027 року розпочато 
з дня їх оприлюднення, а саме 16 грудня 2021 року на сайті Ши-
роківської військово-цивільної адміністрації Щастинського району 
Луганської області, та триватиме до 30 грудня 2021 року.

Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадського 
обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в 
електронному вигляді) зауваження та пропозиції до заяви про ви-
значення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проєкту доку-
менту державного планування.

Отримати додаткову інформацію можна за адресою: 93624, 
с-ще Широкий, вул. Центральна, 1.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки проєкту Плану заходів подаються до 
Широківської сільської військово-цивільної адміністрації.

Відповідальна особа: перший заступник керівника Широків-
ської сільської військово-цивільної адміністрації Миронов Максим 
Юрійович, e-mail: vca.shiroky@gmail.com.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня 
розміщення на сайті.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, 
не розглядаються.

ПОВІДОМЛЕННя 
про оприлюднення заяви про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу 
державного планування

Повна назва документа державного планування: проєкт 
Програми економічного і соціального розвитку Широківської те-
риторіальної громади Щастинського району Луганської області 
на 2022-2023 роки (далі – Програма).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження доку-
мента державного планування: Широківська військово-цивіль-
на адміністрація Щастинського району Луганської області.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологіч-

ну оцінку» громадське обговорення заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і 
соціального розвитку Широківської територіальної громади Ща-
стинського району Луганської області на 2022-2023 роки розпо-
чато з дня їх оприлюднення, а саме 16 грудня 2021 року на сайті 
Широківської військово-цивільної адміністрації Щастинського 
району Луганської області, та триватиме до 30 грудня 2021 року.

Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадсько-
го обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі 
в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проєкту до-
кументу державного планування.

Отримати додаткову інформацію можна за адресою: 93624, 
с-ще Широкий, вул. Центральна, 1.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки проєкту Програми подаються до Ши-
роківської сільської військово-цивільної адміністрації.

Відповідальна особа: перший заступник керівника Широків-
ської сільської військово-цивільної адміністрації Миронов Мак-
сим Юрійович, e-mail: vca.shiroky@gmail.com.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня 
розміщення на сайті.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, 
не розглядаються.

 
 

Давайте разом допоможемо бездомним мати свій 
куточок, свій ДІМ. Не будемо байдужими! Не зали-
шайтесь осторонь! Разом ми зможемо допомогти.

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

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

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

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

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

Внимание, аукцион (24.12.2021)
Продается магазин № 77 инв. №003, площадью 270,5 м2 по 

адресу: Луганская область, Новоайдарский район, с. Райгородка,                  
ул. Кравцова, 23.

Стартовая цена – 158 тыс. грн.
Желающие принять участие в аукционе должны подать заявку до 

24.12.2021 г. и оплатить залог в размере 10% от первоначальной сто-
имости.

 «гАРяЧА ЛІНІя»
24.12.2021 р. з 10:00 до 12:00 буде проводитися телефонна «Га-

ряча лінія» з начальником Щастинського районного управління Го-
ловного управління ДСНС України у Луганській області, полковником 
служби цивільного захисту Лучаковим Василем Петровичем.

За телефоном (06445) 9–20-59 ви зможете отримати відповіді на 
питання відносно роботи Щастинського районного управління Голов-
ного управління ДСНС України у Луганській області.

Щастинське  районне управління 
Головного управління ДСНС України у Луганській області.

Ответы на чайнворд в № 49
1. Бочка. 2. Альбинос. 3. Совпадение. 4. Енот. 5. Термометр. 6. Раскрутка. 7. Апина. 8. Антарктида.                  

9. Акустик. 10. Клещ. 11. Щенок. 12. Кондор. 13. Реакция. 14. Ярославна. 15. Ассистент. 16. Теплица.
17. Альпеншток. 18. Круг. 19. Горбун. 20. Наказание. 21. Езда. 22. Апелляция. 23. Яичница. 24. Акула. 
25. Асфальт. 26. Трудолюбие. 27. Егор. 28. Расцвет. 29. Табак. 30. Канкан. 31. Недоверие. 32. Единорог. 
33. Гимн. 34. Немка. 
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17 декабря 2021 года, 13 лунный день, 
растущая Луна в знаке Близнецы.

День самоанализа. Очень вероятен                
всплеск творческой энергии и активности.

18 декабря 2021 года, 14 лунный день, 
растущая Луна в знаке Близнецы.

Наиболее благоприятный день для разно-
го рода важных начинаний. Можете смело 
продвигать свои предложения.

19 декабря 2021 года, 15 лунный день, 
полнолуние в знаке Близнецы.

День искушений. В этот период нужно 
быть крайне осторожным, ведь энергию дня 
тяжело направить в нужное русло. Успех 
приносят мелкие рутинные дела либо дости-
жение давно запланированной цели.

20 декабря 2021 года, 16 лунный день, 
убывающая Луна в знаке Рак.

Довольно гармоничный день. Все нахо-

дится в равновесии. Ощутим некоторый пе-
реизбыток сил.

21 декабря 2021 года, 17 лунный день, 
убывающая Луна в знаке Рак.

В этот день удаются небольшие текущие 
задачи, планирование будущих проектов и 
деловые переговоры. 

22 декабря 2021 года, 18 лунный день, 
убывающая Луна в знаке Лев.

Довольно неблагоприятный день, сопря-
женный с возникновением неожиданных 
проблем, для решения которых потребуется 
проявить максимальную благоразумность и 
сдержанность.

23 декабря 2021 года, 19 лунный день, 
убывающая Луна в знаке Лев.

Критический день. В идеале — оставать-
ся дома и не посещать людных мест. Лучше 
всего посвятить время нравственному очи-
щению.

Шановні читачі, про-
довжуємо нашу рубри-
ку, яка має назву «Твор-
чість наших земляків». 
Але створювати її ми 
хочемо разом з вами, 
адже ми знаємо, які ви 
всі напрочуд таланови-
ті.

Тож, якщо ви хочете 
поділитися своїм та-
лантом та творчістю 
із прихильниками на-

шої газети, надсилайте свої роботи (фото, малюнки, вірші, прозові твори) на нашу 
електронну адресу vestnikaydar.gmail.com, або на поштову адресу: 93500 Новоайдар, 
кв. Миру 2/3, або на Вайбер: 0673033480, зазначивши свої прізвище, ім’я, населений 
пункт та назву роботи. І вони обов’язково знайдуть гідне місце на сторінках «ВН». 
З нетерпінням чекаємо!

Сьогодні до вашої уваги робота Гречишкіної Кіри, учениці НДШМ, та вірші                      
А. Очкур, С. Лахріної.

19 декабря 
отмечают  рубиновую свадьбу 
ГРИДЧИН  Иван Николаевич 

и  ГРИДЧИНА  Людмила  Ивановна!
Пока она  еще не золотая,
Рубиновая  тоже неплохая,
А сорок лет прошли  по жизни вместе —
И вот влюбленные  

опять жених с невестой!
Фаты уж нет, но есть любовь в глазах,
Невеста, улыбаясь, вся в слезах,

Жених украдкой очи вытирает,
Жену свою все также обожает!

Желаем жить до свадьбы золотой,
И в счастье, словно в омут, с головой,
Друг друга крепко за руки держать,
Любить, ценить судьбу и побеждать!

Ваши любящие сыновья Юрий и Сергей. 

Поздравляем с Днём рождения
любимого мужа, зятя  

ГОНЧАРУК  Олега Михайловича! 
Пусть в жизни будет все стабильно. И 

по-мужски, надёжно,сильно. 
Карьера крепнет и растёт,любимая с 

работы ждёт. Друзья пускай не забывают 
и на рыбалку приглашают,врачи обходят 
стороной,на сердце радость и покой, и в 
след все смотрят с уважением. Всех благ 
тебе. И с Днём рожденья!!! Береги себя, 
мы тебя очень любим.

Жена Ирина, тесть Алексей.

19 декабря отмечает свой юбилей 
Николай Кузьмич РАБОЧИЙ!

С юбилеем!  Твой сегодня день!
И мы дружно   хотим пожелать —
Огромного счастья,  яркого солнца,
Всегда удачу  и радость встречать!
И хоть пробил  приличный срок,
Но смысла нет печалиться!
Много счастливых  лет вас ждет,
Главное, чтоб душой  не стариться!

Жена, дети, внуки  Алина и Анастасия. 

Уважаемую Валетину Михайловну ЛЕБЕДЬ 
поздравляю с юбилеем!

Ты всегда ко всем внимательна, 
Приветлива, мила, красива, обаятельна,
Добра и весела. В работе обязательна, 
Строга сама к себе, ответственна, 
Старательна и целый день день в труде. 
А вечером. уставшая идешь к себе домой, 
Чтоб завтра отдохнувшей – в работу с головой.
С любой работой справишься – специалист большой, 
И в коллективе славишься примерным мастерством.

С уважением, СМА.

Посадила мама вишню біля хати,
Щоб було чим внукам влітку ласувати.

Та не їдуть внуки, і синок мовчить,
Тільки одинокий пугач уночі прилетить.

Де була доріжка – там зросла трава,
Бо її матуся слізьми полила.

Знову туман сивий над селом стоїть,
 А стара матуся жде біля воріт.
Скільки тих туманів, зим та літ,

А мама все жде біля воріт.
Ой, синочку любий, я тебе благаю,

Заглянь хоч на хвильку, я тебе чекаю.
Як би знав ти, сину, серце як болить,
Бо від тебе звістки нема стільки літ.

Підішла до вишні, зоря зайнялась,
І матуся сива слізьми залилась.

Така моя доля, стільки літ чекать,
Будемо з тобою віку доживать.
Вишня розуміє, віточки схиля,
І стару за плечі ніжно обніма.

Ніч у нас на дворі, а стара не спить,
Туга її серце, як ножем, кроїть.

Тяжко так зітхнула, і здалось на мить,
Хтось там під віконцем тихенько стоїть.

До вікна припала, темрява мовчить,
Тільки вітер по шибках стучить.
А у хаті пусто, місяць заглядає,

А старенька молиться, Бога все благає:
Ой ти, Боже любий, діток захисти

Від лихої долі, горя та біди.
А літа минають, і роки летять.

Та не можна дітям батьків забувать,
Щоб не довелося потім шкодувать.

А. ОЧКУР.

Вечер звезды зажигает,
Гаснет свет в окошках дома.
Ты забудешь меня как случай,
Я же вспомню письма снова.

Ты забудешь меня на рассвете,
И остынет заваренный чай.

Я устала быть чьим-то секретом,
Я хочу быть любимой, прощай.

Были чувства, но были сомненья.
Мы так счастливы были вдвоем.

Но, увидев во сне отраженья,
Я забыла, как ты, обо всем.

С. ЛАХРИНА, 2019 г.

18 декабря отмечает свой юбилей, 55 лет, 
КУРПАС Ирина Михайловна!

Пятьдесят пять — прекрасный возраст,
 он полон мудрости и сил.

И мы желаем Вам сегодня, чтоб праздник радость приносил!
Желаем смелых Вам мечтаний и новых ярких впечатлений!
Добра, здоровья, процветания в прекрасный праздник – День рождения!

Коллектив  КНП   
«Новоайдарская  многопрофильная больница».


