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Цікаво й оригінально працівники Новоайдарського
районного краєзнавчого музею організували привітання
з Масляною.
28 лютого ще зранку на порозі музею з’явилися
манекени чоловіка та жінки в національному місцевому
зимовому вбранні (кожух, «сачек», барвиста хустка
та кашкет з давніми штучними квітами). Музейники
почали влаштовувути експозицію просто неба. І
невдовзі на столах з'явилася виставка «Таємниці
музейних скарбів. Від самовара до чайника», на якій
засяяли під мінливим сонечком сучасні та дуже давні
різнобарвні атрибути чаювання.
Окрасою столів були ляльки-«теплушки», дбайливо
виготовлені руками наших умільців – Наталії Антонової
та Елони Попової. Поруч розташували фотовиставку про святкування Масляної у Новоайдарі в минулі
роки. Її теж прикрашали чудові ляльки-мотанки «Масляна», «Масляна домашня» та «Веснянка» майстра
Наталії Антонової. Лялькарка розповіла присутнім про
чарівні властивості цих обрядових іграшок. Так ляльку«Масляну» виготовляли у масляний понеділок, як символ
зими, а в неділю її спалювали, даючи дорогу весні. Разом
з нею робили ляльку «Масляна домашня», яка повинна
буде оберігати родину протягом року до нової Масляної,
потім її віддавали дітям для гри, а «Веснянка» віщувала
про швидке наближення красуні-весни.
На майданчику поставили столи з різноманітними смачнющими млинцями та гарячим чаєм з місцевих цілющих
трав. А потому гучним привітанням яскраво одягненої
Елони Попової розпочався флешмоб – пригощання та
привітання перехожих із Масляною.
«Блинов покушайте – про самовары послушайте!» – так
директорка музею Анна Божкова в яскравому народному
вбранні запрошувала всіх скуштувати млинців та духмяного чаю і, смакуючи, переглянути експозиції виставок.
Насолоджуючись смачним чаєм, ми не замислюємося
про такі речі, як чайник, самовар, чашка. Але і в цього посуду є своя історія виникнення та поширення.
Про це цікаво розповідала Алла Сорокіна..
Так чаювання тепер неможливо собі уявити без чайника. Сьогодні можна знайти різноманітні його види:
порцелянові, скляні, металеві традиційні та різні
електричні. Всі ці різновиди чайників були представлені
в нашій експозиції. Батьківщиною ж чайників (як і
чаю) був давній Китай. Та спочатку вони виготовляли-

ся з червоної глини. Китайці вважали, що саме такий
матеріал найкращий. Пориста глина без проблем пропускала всередину посудини повітря, а назовні не випускала. При заварюванні чай насичувався киснем і повністю
розкривав свої смакові властивості.
У ХVІ ст. культ чаю дійшов до Японії, і там встановили вже свою культуру чаювання і свої способи виготовлення чайників. Кожен з них сприймався майстрами як
витвір мистецтва і ретельно декорувався.
На території Європи чай з’явився теж у ХVІ ст. Разом з
ним європейці познайомилися і з чайником. Спочатку це
був невеликий глиняний горщик, в якому можна було заварити лише одну порцію чаю. Візуально – щось середнє
між винною посудиною з Іспанії і кавником з Туреччини. Лише в кінці ХVІІ ст. майстри з Голандії виготовили
перші чайники, які не руйнувала висока температура. А у
ХVІІІ ст. з’явилися перші металеві чайники, що незабаром
стали схожі на сучасні.
Електричні чайники винайшли в Німеччині у ХІХ
ст. З того часу вони зазнали багато змін, а теперішній
Китай став лідером у їхньому виробництві.
Так само в Китаї з’явилися і перші чашки для чаювання («тяван»). Китайці вважали, що чашки повинні бути
правильної форми, глазуровані чорною поливою і мати
золотий або срібний обідок, щоб злі духи не змогли нашкодити чаюванню. Їх ніколи не мили, щиро вірячи, що
в чашці живе душа чаю. Японці ж навіть давали імена
кожній чашці і ставилися до них як до живих істот.
Щоб взяти чашку, треба було подумки доторкнутися
до неї душею і серцем.
Європейську порцеляну вперше виготовили в
Німеччині. З 1730 р. чашка тут стала не просто піалою,
а зручною посудиною з ручкою. До нас вона прийшла у ХVІІІ ст. Секрет німці не розкривали. Тоді вчений
Д. І. Виноградов розробив власну технологію, а незабаром
наші чашки стали декорувати чудовими розписами. Згодом російський фарфор так вдосконалили, що він не став
поступатися іноземному. А разом з чашками налагодили
виробництво розписних блюдець, сервізів і статуеток.
Перші самовари теж спочатку побутували в Китаї, але
вони не слугували для приготування чаю. Первісною
батьківщиною самоварів для чаювання став Урал. Але
вперше документально зафіксовані самовари з’явилися на
фабриці братів Лисициних у місті Тула в 1778 році. За свої
вироби вони отримали великі гроші. І вже згодом такі фабрики почали рости як гриби! Найвідомішою з них стала
фабрика братів Баташових. В колекції музею є саме їхній
виріб – мідний самовар 1893 року! На Всесвітніх виставках самоварів він отримав аж шість почесних медалей,
клейма яких добре видно на нашому самоварі!
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Шановні наші жінки!
Кохані, доньки, сестри,
матері та бабусі!
Від щирого серця вітаю вас з Міжнародним
жіночим днем! Ви робите цей світ яскравішим та кращим, наповнюєте його любов'ю та ніжністю. Саме ви
даруєте життя та наповнюєте його сенсом.
8 березня за рішенням ООН стало святом, яке названо Міжнародним днем боротьби за права жінок і
міжнародний мир.
Бажаю вам завжди бути чарівними та неповторними, щасливими та життєрадісними. Нехай вас оточують турботливі чоловіки, підтримують та поважають
колеги, зігрівають своєю любов’ю рідні та близькі.
Нехай кожний день вашого життя буде з
посмішкою, у передчутті радості, із впевненістю і
сердечним спокоєм.
Нехай ваші душі наповнюються радістю та світлим
почуттям кохання, гарним весняним настроєм, а у ваших оселях панують мир та затишок.
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Милые женщины!

Любі жінки!

Пусть в вашем доме всегда будет столько любви, сколько вмещает ваше сердце, а значит – неисчерпаемый источник, пусть в вашей жизни будет столько света, сколько
источают ваши улыбки, и столько добра, сколько вы лишь
способны представить в своих мечтах.
Пусть Господь и Вселенная не перестают баловать вас
своими подарками и приятными сюрпризами! Мира вам и
вашим близким.
С уважением, Команда Шахова.

Сердечно вітаємо вас з Міжнародним жіночим
днем! Серед усіх свят 8 Березня відзначається своєю
особливою чарівністю і неповторністю, є символом
сердечності, доброти, кохання, радості і тепла. Кожна жінка уособлює Весну, Любов та Красу.
Дорогі наші дружини, матусі, донечки, бабусі, сестрички, колеги і подруги, прийміть щирі вітання
з нагоди свята! Бажаємо в чудове свято поваги і
розуміння від колег, захоплення від оточуючих,
любові й теплоти від рідних сердець, задоволення і
насолоди від життя, приємних сюрпризів та добрих
подарунків від долі, справжнього жіночого щастя і
нев’янучої чудової краси.
В. о. голови районної
Голова районної
держадміністрації
ради
тетяна нОВИКОВА. ВІКТОР МАКОГОН.

З повагою - голова Луганської обласної
державної адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації Сергій ГАЙДАЙ.

Дорогі мої
односельчанки! Любі жінки!
Вітаю вас з 8 березня! Це красиве свято
на початку весни приходить до нас, коли все
оживає та розквітає. Нехай у вашому житті
буде вічна весна, нехай яскраво світить
сонце, нехай співають птахи, а дні будуть
світлими і безхмарними. Усмішок, гарного
настрою, радості, щастя!
Нехай тендітні пахощі троянд навіють щастя, ніжність і кохання, хай здійснює бажання зорепад і втілює у дійсність сподівання!
Хай Вам вдається все – вдень і вночі, хай
очі посміхаються натхненно, і смак життя,
і молодість душі нехай для вас тривають
нескінченно!
С. ШИПОВСЬКА, в. о. Райгородського
сільського голови.

Шановні жінки!
Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята – 8 березня! Цей весняний день несе
у світ ніжність і красу, адже усе найдорожче, що є
у нашому житті – щастя, радість, надія, кохання,
пов’язане з жінками. Жінка, як і весна, несе світу
життя та любов, ніжність та турботу, натхнення та
неповторність. Від усієї душі зичу вам величезного
жіночого щастя, благополуччя та добра! Нехай поруч з вами завжди будуть гідні люди, а серед них
і чоловіки, з якими будуть не страшні будь-які негоди. Бажаю вам, щоб кожний день ви зустрічали з
посмішкою, з передчуттям радості, і з впевненістю
та спокоєм. Хай сонце завжди заходить з весною у
ваші серця та у ваші домівки!
Сергій ЗРАЖАЄВ, голова Новоайдарської
районної організації Профспілки
працівників освіти і науки України.

Лютий виявився дуже насиченим цікавими конкурсами для наших художників – учнів шкіл мистецтв.
Тільки-но стали відомі результати «Чарівної акварелі», як юні митці вже поїхали підкорювати «Срібний
олівець».
Обласний конкурс художньої творчості з академічного рисунку серед учнів художніх шкіл і художніх
відділень шкіл мистецтв «Срібний олівець» відбувся у приміщенні Сєвєродонецької дитячої художньої школи. Цьогоріч тема була наступною: «Натюрморт з двох побутових предметів на прямокутній площині з
середнім тоном фону без драпіровок».
Конкурс проводиться щороку з метою виявлення та розкриття творчих здібностей учнів класів образотворчого мистецтва, розвитку, популяризації та активізації дитячої художньої творчості, підвищення
технічного рівня володіння матеріалами, професійної орієнтації учнів старших класів мистецьких шкіл.
Конкурсні роботи оцінювало поважне журі: Віктор
Цього року в конкурсі взяли участь 42 учні з
14 мистецьких шкіл області. Новоайдарську ди- Скубак – викладач коледжу Луганської державної
тячу школу мистецтв представляли учні викла- академії культури і мистецтв, доцент, заслужений худача Світлани Василівни Кулак: Анастасія Виш- дожник України, член Національної спілки художників
някова, Ася Хвостік, Анастасія Московченко, України, голова журі; Борис Романов – художникграфік, лауреат і дипломант міжнародних конкурсів
Серафим Рогозинський, Олександр Рогозинський.
з екслібрису, член Національної спілки художників
України; Ольга Тєлушкіна – старший викладач кафедри
«Архітектури і містобудування» Східноукраїнського
національного університету імені Володимира Даля.
Всі представники новоайдарської школи мистецтв продемонстрували чудове вміння творити
прекрасні малюнки за допомогою одного лише олівця
і увійшли до п’ятірки найкращих. Але найвище серед них журі оцінило роботу Анастасії Вишнякової
серед учасників старшої вікової категорії (від 15
до 17 років). Настя посіла ІІ місце, склавши гідну
конкуренцію учням спеціалізованих художніх шкіл
міст Сєвєродонецьк та Кремінна.
– Страшенно люблю малювати простим олівцем –
він такий приємний, класний. Чорно-білий ескіз дає
розуміння світла та тіні – це наче схема подальшої роботи, - ділиться Анастасія. Тож конкурсна робота хоч і
змусила похвилюватися, але принесла купу задоволення юній художниці.
Настя вміє створювати дивовижні малюнки, портрети і натюрморти простим олівцем. На папері їй
вдається передати справжні почуття та емоції, гру
світла та тіней. Малювати дівчина обожнює, завжди прислухається до свого викладача С. В. Кулак, багато працює над собою, своєю технікою. І результат
ми можемо бачити. Часто свої роботи вона створює,

використовуючи тільки прості олівці і папір.
– Мені подобається чорно-біла палітра, тому
часто малюю лише олівцем, - розповідає юна художниця. – Мені цікаво малювати щось і передавати емоції
на папері. Коли сідаю за роботу, завжди відчуваю, що
малюнок буде особливим. Так відбувається із кожною
моєю роботою, бо ж роблю це не з примусу, а з власного
бажання й з величезним задоволенням. Звичайно, щоб
створити щось грандіозне, потрібен час, аби продумати
все до найменших деталей і дрібниць.
– Чим більше працює художник, тим рука стає
майстернішою, - говорить Настя Вишнякова. – Вважаю,
що у такій справі не варто поспішати, адже тут важливо
передати достовірність деталей, почуття людини і зробити все якнайкраще.
Молодець, Анастасія! Так тримати! Щиро вітаємо
срібну призерку та наших талановитих юних
художників! Ви чудово впорались із завданням! Не
підвели рідну школу. Бажаємо нових творчих досягнень, успіхів та весняного настрою!
М. ТИХОНОВА.
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Нещодавно стали відомі результати обласного етапу XIX Всеукраїнського
конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням-2020.
Раді повідомити, що у номінації «Історія України і державотворення» перемогу, I місце, заслужено отримала Аліна Харченко – учениця 10-Б класу ОНЗ
Новоайдарська школа-гімназія. Підготувала ученицю вчитель історії та правознавства ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія Тетяна Василівна Зражаєва.
Звичайно, ми не могли залишитися осторонь цієї події та поспілкувалися з
переможницями, познайомилися з роботою, яка заслужила таку високу оцінку.

– Наша робота має назву «Лемки Новоайдарщини», - розповідають
дослідниці. – На її якісну підготовку
ми, звичайно, витратили багато часу,
але воно того вартувало. В основному дослідження базується на архівних
матеріалах, що зберігаються в районному краєзнавчому музеї (велика подяка
за можливість роботи з ними директору
музея Анні Костянтинівні Божковій), та
публікаціях різних років в газеті «Вісник
Новоайдарщини».
– В анотації до учнівської роботи я
акцентувала увагу на тому, що ця тема
маловивчена, а отже – актуальна, розповідає Тетяна Василівна. – Особлива
увага в роботі надається питанню переселення лемків до Луганської області
і особливо Новоайдарського району.
Ми знаємо, що в першу чергу лемків
розміщували в німецьких трудових
колоніях. Це населені пункти Переможне та Трудове. Окрім цього вони були
розселені в Маловенделівку, Царівку,
Дмитрівку, Новоохтирку, Денежникове
та Степний Яр.
Вважаю, що перевагами роботи є
комплексність підходу до досліджуваного
явища: детально описується історія
розвитку народу, дається характеристика політики компартії щодо лемків,
приведені цікаві факти з життя, побуту,
культури лемків Новоайдарщини, і головне – висвітлений зв'язок від першого
покоління до п’ятого.

– Працювати над матеріалом та обраною темою було надзвичайно цікаво,
- ділиться враженнями Аліна Харченко.
– Тема настільки захопила мене, що я не
рахувалася навіть з часом: хотілося зануритися в матеріал все глибше і глибше. Дякую Тетяні Василівни. Вона була
поряд, направляла мене за правильною
течією. Архівні матеріали, фото, спогади
очевидців, лемків, газетні матеріали –
все це оточувало мене протягом кількох
тижнів. Аж поки ми не були задоволені
результатом.
Моя робота складається з наступних розділів: «Історія Лемківщини»,
«Насильницька депортація», «Переселення лемків з Польщі на Новоайдарщину», «Культура лемків», «Стежками
Лемківщини». І кожний я намагалася
розкрити максимально, щоб це було і
цікаво, і змістовно.
І дівчині разом з вчителем-наставником це вдалося повною мірою. З роботою
ми познайомилися. Дійсно різнопланова,
змістовна, заслуговує на високу оцінку.
Щиро вітаємо дует істориків-дослідників
з перемогою!
Та враховуючи те, що номер готувався до друку як раз напередодні 8 березня, ось так завершити статтю ми ніяк
не можемо. Додамо трохи чарівності
та жіночності, поспілкувавшись з
героїнями розповіді більш неформально.
Тетяна Василівна Зражаєва – авторитетний вчитель, професіонал своєї
справи, а ще прекрасна жінка з чудовим
почуттям гумору, яка вміє і за складних
обставин залишатися оптимісткою. – Всі
кажуть: високосний рік нічого доброго
не принесе. А я не згодна! – говорить
вчителька. – Для мене він розпочався
просто відмінно. Троє моїх учнів здобули перемогу на обласних олімпіадах.
З правознавства, до речі, наш район
вперше потрапив до списку переможців.

Найменшим «зірочкам» волейболу нашого району вдалося повторити успіх
своїх «колег» – дівчат старшої вікової категорії – та стати чемпіонками
області в своїй групі!
Нещодавно в Старобільську відбулась першість Луганської області з волейболу в молодшій віковій групі. Команда маленьких завзятих волейболісток з
Новоайдарської ДЮСШ (у складі спортсменки з Новоайдару, Смолянинового,
тренери Олександр Каркачов та Віктор Чернявський) з впевненістю та найкращими сподіваннями вирушала на цей важливий турнір.
Суперниками новоайдарських дівчат
стали команди Старобільська, Сєвєродонецька та Мілового. Та все виявилося не
так просто, як мріялось спочатку.
За жеребкуванням першу гру юним волейболісткам треба було зіграти з хазяйками майданчика – старобільчанками.
Можливо, справа й не в самих суперницях, але… Перша складність виникла з
тим, що гра проходила на два майданчики, тож дівчатка повинні були грати впоперек майданчику, що зовсім незвично
для них. Часу на те, щоб «набити руку»,
не було. Саме ця ситуація з майданчиком, а точніше, з розташуванням на ньому, трохи збила наших спортсменок, і
вони почали припускатися помилок. Та
й подачі виходили не дуже. На те, щоб
зібратися, «втягнутися» у гру, пішов час.
А рахунок вже складав 23:18 не на нашу
користь. І тут дівчата ніби схаменулись.
І звідки сили взялись?! Вони стали впевнено та швидко наздоганяти суперниць.
Аж ось рахунок вже 23:23! Ще трохи і….
вирішальний м’яч! Наші красуні-спортсменки буквально на останніх хвилинах

вирвали перемогу! Як їм це вдалося?
Вони повірили в себе. Тренери навчають
їх ніколи, ні за яких обставин не здаватися, завжди йти до перемоги, вірити в себе,
свою команду, свої сили до останнього.
Що вони й зробили, проявивши свої найкращі бійцівські та вольові якості. Та ще
й як майстерно! Сказати нічого, гра була
сповнена драматизмом, емоції просто
зашкалювали!
Окрилені першою важко здобутою
перемогою, новоайдарські спортсменки
стали просто нестримні. Вони наче на
крилах літали по волейбольному майданчику, граючи сильно та водночас легко та
граційно. Все в них виходило практично
ідеально: й напад, й подачі. Юні волейболістки грали впевнено, сильно, вони
сміливо йшли до перемоги. Суперники
з Мілового та Сєвєродонецька не змогли
встояти під активним напором наших дівчат. Перемоги над цими двома командами були набагато легшими. Загартовані
першою битвою, новоайдарські «зірочки» побороли суперників граючи. І заслужено отримали таку дорогу, таку очікува-

Моя учениця Ганна Самойлова посіла
1 місце, причому відрив між першим
та другим місцем склав 40 балів! Ось з
Аліною Харченко ми створили гарну роботу. Тож, я задоволена. Впевнена, весна
принесе ще більше гарного.
В мене чудова родина, улюблена робота, гарні учні, мій найкращий 11 клас…
Коли ж мені сумувати? Правильно:
ніколи!
Звичайно, не треба. До речі, березень особливий для Тетяни Василівни, її
рідних та друзів не тільки Міжнародним
жіночим днем. В цей день героїня
нашої розповіді ще й День народження святкує. Тож весняний настрій цілий
рік – це приємна особливість чарівної
жінки. Користуючись нагодою, звичайно, вітаємо Вас, Тетяно Василівно,
з подвійним святом! Радості Вам,
справжнього жіночого щастя, щоб воно
ніколи не покидало ні Вашої домівки, ні
Вашого серця!
Не дивлячись на те, що улюбленою
порою року Аліни Харченко є зима,
дівчина дуже чекає на весну, а особливо
час квітіння. – Це ж неймовірно гарно,
коли все навколо буяє різними кольорами, а в повітрі просто витають ніжні
квіткові аромати, - мрійливо говорить
Аля.
Хоч і каже, що любить зиму, але
справляє враження такої дівчинкивесни: гарна, мила, ніжна, скромна…
Але водночас є зібраною, сильною, активною та цілеспрямованою. Саме ці
якості характеру допомагають дівчині
бути серед лідерів в усьому. Вона добре навчається, захоплюється історією,
англійською мовою, математикою.
Поза школою вона – одна з найкращих
волейболісток не тільки району, а й усієї
області. За її капітанства команда посідає
призові місця в багатьох волейбольних
змаганнях. Вона має титул найціннішого
ну та омріяну золоту перемогу, по праву
ставши чемпіонами Луганської області!
Звичайно, було б несправедливо залишити наших героїнь в тіні, не назвавши
їхні імена. Тож, давайте знайомитись з
дівчатами, які на всіх справили враження
й своєю шаленою грою, й милою красою.
Це наймолодша учасниця
команди Марія Харченко.
Те, що вона є наймолодшою, зовсім не стало перешкодою для того, щоб
проявити свої лідерські
якості та очолити команду.
З своїми функціями просто
на відмінно впорались талановиті волейболістки Марія
Іванова, Анастасія Лянна,
Кристина Фісанова, Ірина
Щирова (Новоайдар), Марія
Сари та Ксенія Лігус (Смолянинове). Кожна учасниця
команди зробила все можливе для того, щоб досягти
спільного результату – перемогти. Вони довели: навіть
сильний суперник їм «по зубах», бо віра в себе, дружба
та майстерність допоможуть
подолати все!
Розумні, активні, спортивні – це все про «зірочок»
волейболу Новоайдарської
ДЮСШ. І старша група, і
молодша заявили про себе
впевнено та гучно, довівши:
вони – найкращі в області! Пишаємось вами, наші

гравця обласного чемпіонату та вже отримувала запрошення на навчання до
спеціалізованої спортивної школи й грати за професійну волейбольну команду.
– Зараз волейбол значить для мене
дуже багато, - розповідає Аліна. – Мені
це цікаво. Не можу уявити себе без волейболу. Та й без спорту взагалі. В мене
спортивна родина: і тато, і мама, і сестричка – ми всі захоплюємося спортом, здоровим способом життя. Тож
це – невід’ємна частина мене.
Окрім цього Аліна обожнює подорожувати з родиною. Не так давно
відвідали Японію, і її культура дівчину
захопила. Коли є вільний час, спортсменка та красуня Аліна вигулює домашнього улюбленця собаку породи хаскі на
прізвисько Скай та багато читає. Щодо
майбутньої професії дівчинка вже має
свої плани, обирає між кількома напрямами, головне, щоб це було в радість,
щоб отримувати задоволення від
навчання, а потім від професії.
Ось
такі
вони,
дослідниці,
переможниці
–
героїні
нашого
сьогоднішнього матеріалу. Так, різні,
звичайно. Але такі чарівні та яскраві,
ніжні та цілеспрямовані. Нехай ця весна
буде сповнена для вас приємних вражень,
неймовірних моментів, здійсненням
мрій. І все це надихає на щирі посмішки
та нові досягнення!
М. ТИХОНОВА.
спортивні красуні! Успіхів вам та перемог! Вітаємо зі святом та бажаємо завжди весняного настрою, залишатися такими ж чарівними та ніколи не зраджувати
здоровому способу життя!
М. ТИХОНОВА.
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Привітання
Новоайдарського
селищного голови
зі святом весни
Шановні
пані та панянки!

Останнім часом до Новоайдарської
селищної ради все частіше звертаються як мешканці громади, так і депутати
селищної ради з питанням щодо збільшення плати за спожитий природний
газ. Основною причиною зростання соціальної напруги, окрім удорожчання
вартості послуг з розподілу природного
газу, стала зміна механізму нарахування
плати за розподіл газу та виокремлення
з ціни природного газу послуги за його
транспортування.
На підставі рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг (НКРЕКП) від 7 жовтня 2019 року
№ 2080 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП», з січня поточного року плата за розподіл нараховується не за фактичні обсяги споживання газу
в межах приєднаної потужності об’єктів
споживання, а за штучно визначені обсяги споживання в межах річної замовленої потужності об’єктів, що розраховуються виходячи з обсягів споживання
природного газу за попередній «газовий
рік». Наразі, періодом для розрахунку
річної замовленої потужності об’єктів
споживання та, відповідно, плати за послуги з розподілу газу визначено період
з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019
року. Такий підхід, на нашу думку, є необ’єктивним, недоцільним та спричиняє
ряд проблемних питань, які потребують
негайного вирішення.
На минулій сесії Новоайдарської селищної ради було прийняте рішення
щодо звернення до Кабінету Міністрів
України про вжиття заходів щодо скасування Постанови НКРЕКП № 2080
та запровадження механізму нарахування плати за розподіл (доставку) природного газу, виходячи з фактичних

обсягів його споживання.
Сподіваємось, що з метою недопущення зростання соціальної напруги
серед населення, а також усунення негативного впливу на діяльність непобутових споживачів природного газу Кабінет Міністрів України якомога швидше
прийме відповідне рішення.

29 лютого 2020 року у парку «Сосновий» смт Новоайдар пройшли масові
народні святкування Масляної.
Масляна – перехід від Зими до Весни.
Це неповторне, веселе, колоритне свято,
сповнене народних ритуалів та обрядів.
Проводи зими та зустріч довгоочікуваної
весни мають велике символічне значення для українського народу з глибоким
історичним корінням та традиціями. Ці
святкування символізують не лише пробудження природи після зимової сплячки, а й духовне пробудження людини.
На Масляну прийнято веселитися і
гарненько наїдатися перед Великим постом. Тому мешканці та гості Новоайдару шумно, голосно та радісно відсвяткували проводи зими і зустріч весни та
скуштували смачненьких млинців.
Новоайдарська селищна рада разом з
працівниками Новоайдарського районного Будинку культури, творчими колективами Айдар-Миколаївського клубу та
Марсівського Народного Дому, дитячим
ансамблем «Феєрверк» створили незабутню атмосферу свята та піднесеного
настрою. Завдяки сумлінній роботі всіх
працівників КП «Новоайдарське СКП»
територія парку була добре підготовлена
для святкування та оснащена необхідним
реквізитом. Окремі слова подяки хотілося б висловити за чудово оформлене опудало Масляної, яке стало яскравим цент-

ром святкування та гарною фотозоною.
На початку святкування Новоайдарський селищний голова Ігор Шопін привітав мешканців та гостей з чудовим святом та побажав всім міцного здоров’я,
здійснення мрій та гарного настрою.
Протягом всього свята у парку
«Сосновий» лунала музика, співали
та танцювали, проводилися святкові
конкурси як для дітлахів, так і для дорослого населення. Люди розважалися
та веселилися.
Другий рік поспіль дивує наша молодь. Особливо хотілося б відзначити
Михайла Батуріна, учня 6-го класу, який

Щиро вітаю всіх вас із найкращим
весняним жіночим святом! Нехай у
цей березневий день посміхаються
всі навколо, нехай всі дивляться на
вас із захопленням і, яка не була б за
вікном погода, хай у вашому серці
буде світло та ясно від уваги й любові
друзів, рідних і коханих. Відчуйте
у свято 8 березня себе королевою,
і залишайтесь нею назавжди!
Бажаю чарівного настрою, ніжних
чоловічих обіймів, запаморочливих успіхів у кар’єрі, захоплень до
душі, сімейної стабільності, яскравих емоцій і вражень, фінансової
незалежності, щасливих усмішок
і безліч таких чарівних днів, як
сьогоднішнє весняне жіноче свято!
для мешканців громади та реалізовувати заходи з благоустрою території
підпорядкованих населених пунктів.
З метою створення умов для безпечного пересування пішоходів у 2020 році
планується провести поточний ремонт
тротуарів на вулиці Незалежності та
кварталі Миру в смт Новоайдар, роботи

двічі досяг поставленої мети, підкоривши святковий стовп. Сподіваємось, що
наступного року до нього приєднаються
і його друзі, які також намагалися отримати головні подарунки. Дуже раді, що
в Новоайдарі є така активна, цілеспрямована та спортивна молодь! Проводи зими завершили широким хороводом та спаленням на вогнищі опудала,
яке символізує початок весни.
Висловлюємо слова подяки також
працівникам Новоайдарського відділу поліції Національної поліції та
ДПРЧ 25 Головного управління ДСНС
України за організацію безпечного
святкування та всім, хто взяв участь
у святкуванні Масляної, вирішував
організаційні питання.

на яких розпочнуться вже найближчим
часом. Також не забуваємо про комфорт
та безпеку наших мешканців у вечірній
на нічний проміжок часу. Селищним бюджетом на 2020 рік передбачені кошти на
будівництво нових ліній електромереж
на ділянках доріг, де відсутнє вуличне
освітлення. Вже незабаром будуть проведені роботи з будівництва вуличного
освітлення на вулицях Піщана, Луганка,
Дружби (неосвітлена ділянка), Зарічна, Лугова, Великий шлях. У перспективі – передбачити ще кошти на вулиці
Южна та Прогонна.
Проведення реконструкції центральної площі селища також планується
продовжити у 2020 році, на виконання
робіт з реконструкції передбачено кошти
у селищному бюджеті.
Що стосується власників транспортних засобів, для забезпечення безаварійного руху транспорту на дорогах комунальної власності селищної громади
планується провести поточний ремонт,
а на дорогах з ґрунтовим покриттям –
ґрейдерування.

Новоайдарська селищна рада продовжує створювати комфортні умови

І. ШОПІН, Новоайдарський
селищний голова.
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Розпалювали його дерев’яними трісками, а роздмухували за допомогою шкіряного чобота. Саме це весело
продемонструвала директорка музею Анна Божкова.
Крім мідного тульського самовара на виставці були
ще й давній латунний, а також сучасніші електричні
(два з них навіть з яскравими розписами!). Вгорі цих
самоварів прилаштовано пристрої для тримання фарфорових чайників, на які й надягались ляльки-«теплушки», щоб заварка довше була гарячою і краще розкривала смакові якості чаю.
Цікавинками виставки стали також гранчаста склянка в металевій підставці – «подстаканнике» і паперовий
пакунок з грузинським чаєм середини минулого століття. Такі склянки почали виготовляти як символ братерства між республіками-сестрами (бокові частини мали
14 граней і обідок угорі).
На частування завітало чимало людей, що проходили повз музею, а також кілька гостей з Харківщини
та Станиці Луганської. Вони були приємно здивовані
флешмобом і з задоволенням відвідали наш музей.
Навпроти музею знаходиться ринок «Айдар». Торгові працівники здаля спостерігали за чудовим дійством і заздрили його учасникам, бо не могли покинути свої робочі місця. Не довго думавши, Попова
Елона вирушила і до них та теж пригостила смаколиками-млинцями. Вдячні продавці подарували за це
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9 березня – День народження Тараса Шевченка. Про поета написано дуже багато: і праць,
і біографічних досліджень. Є Шевченківська
енциклопедія. Та в біографії Кобзаря є й цікаві
факти, відомі далеко не всім, зате вони повною
мірою розкривають багатогранність характеру і
таланту митця.
Маловідомі факти
про Тараса Шевченка

шмат не менш смачного сала.
Незважаючи на мінливу погоду, свято музейники
провели чудово! І смачненьким пригостили, і таємниці
музейних скарбів розкрили.
Щиро дякуємо нашим давнім друзям і помічникам,
Поповій Елоні з її мамою та Адоніній Тетяні за підтримку, дуже смачні та оригінальні млинці та допомогу
у проведенні флешмобу.
А. СОРОКІНА, науковий співробітник музею.

Неможливо уявити собі завершення зими без
традиційного тижня Масляни, впродовж якого
кожен справжній українець встигає з’їсти таку
кількість смачних млинців, що вистачить на весь
рік. Випікання та поїдання млинців – це давній звичай. Прихід весни ототожнювали із Сонцем, тому
на Масляну готували обрядовий хліб у формі кола
– млинець. Стародавні слов’яни вірили, що разом з
круглим, рум’яним млинцем вони з’їдають частинку тепла і могутності небесного світила. Недарма
кажуть: «Без млинця – не Масляна».
А щоб провести Масляну весело та цікаво, в
Бахмутівському сільському Будинку культури
підготували змістовну розважальну програму для
односельців та гостей села.
На порозі СБК всіх гостей зустрічала лялька Масляна, була оформлена чудова фотозона з привітальними
словами. Відразу видно – сьогодні тут буде весело!
Розпочався захід з пригощання гостей свята смачними млинцями, які майстерно напекла Світлана Дубова. А далі на півтори години «закружляли»
хороводи, танці, співи, ігри.
Спершу всі бажаючі долучилися до традиційного веселого хороводу. Завітали на свято до Бахмутівки й Зимонька-Зима, й тепла Весна. Зазирнув й
допитливий ведмідь, який дуже всіх посмішив. З
цими ролями чудово впорались учасники художньої
самодіяльності СБК. Ведучими виступили Світлана Антончук та Олена Мазко, неперевершена Зима
вийшла у виконанні Олени Альшевської, Весну майстерно зіграла Світлана Цьомко, з роллю Масляни «на відмінно» впоралась Ольга Церковна, колоритний Ведмідь вийшов у Володимира Мазко, а у
веселих Скоморохів перевтілились учні місцевої школи
Данило Курпік та Руслан Рожанський.
Активну участь в загальносільському святкуванні
взяли учні Бахмутівської ЗОШ. Діти разом з вчителями чудово підготувалися до свята, і кожен їхній виступ був просто неперевершеним. Всі без виключення
учні з 1 по 11 клас зробили свій неоціненний внесок
у створення святкової атмосфери. Діти співали пісні та частівки, танцювали, показували гумористичні
сценки. І все так щиро, так по-дитячому безпосередньо, що не можна було не заслухатися та замилуватися.
Наприклад, неординарно виступили найменші школярі – першокласники – вони заспівали веселу пісеньку. Їх підтримали другокласники, а потім співочу
естафету перейняли учні 3 та 4 класів. П’ятикласники вразили та розвеселили народ неперевершеними
частівками. Шостий та восьмий класи теж виявилися
обдарованими в вокальному сенсі. А ось представники сьомого класу вирішили бути оригінальними та
розсмішити присутніх гумористичною сценкою. Учні
дев’ятого класу – як на підбір – гарні, нарядні та ще й
заспівали просто чудово. Від десятого класу виступи-
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ла з гарною піснею Анастасія Бикова, а учні 11 класу
представили присутнім танок.
Окрім цих виступів юні учасники святкування та всі
бажаючі залюбки брали участь в іграх. Дуже всім сподобалась гра «Ажурний млинець» (ще б пак, це було
смачно!). Найменші школярі позмагались у влучності,
а старшокласники вразили танком «Ручеек». Весело
було учасникам малювати по черзі Масляну… Про всі
цікавинки й не розповісти. Приємним сюрпризом стало те, що всі класи за участь в змаганнях отримали в
дарунок великі набори пазлів для спільного та корисного проводження часу, наприклад, протягом перерв.
Про заохочення учасників, призи та допомогу в проведенні святкування подбала Бахмутівська сільська рада
на чолі з головою Тетяною Михайлівною Щуровою.
Свято є свято. Не дивлячись на трохи прохолодну
та мрячну погоду, бахмутівці зуміли зігрітися гарним
настроєм та чудовим заходом. Всі бажаючі повеселилися від душі. Гості свята позитивно відгукувались про
проведений захід. «Нам дуже сподобалось. І поспівали,
і потанцювали, і смачненьких млинців скуштували, і за
дітлахів в конкурсах повболівали. Гарний привід зібратися всім разом. Частіше б так», - ділилися враженнями
присутні.
Ось вже свято добігає свого завершення. Кульмінаційний момент – спалахує опудало. Всі присутні подумки прощаються з зимою, яка цього року була досить
прихильною до нас. Ми дякуємо їй за все хороше, що
вона нам принесла, і, звичайно, зустрічаємо красуню-весну, яка, принесе нам тепло, квіти, сонячні дні
та гарний настрій.
А ми, працівники СБК та учасники художньої самодіяльності, дуже раді, що свято, підготоване спільними зусиллями, припало до душі та сподобалось
мешканцям та гостям нашого села.
О. МАЗКО, директор Бахмутівського СБК.

Основною освітою Тараса були два роки навчання у
церковно-парафіяльній школі. Майбутня гордість української культури – Шевченко – був зобов’язаний багатьма своїми знаннями баронесі Софії Григорівні Енгельгардт. Чарівна красуня навчала юного козачка польській
та французькій мовам, а загальне уявлення про світ
Тарас отримував від лакеїв.
Тарас Григорович Шевченко був людиною середнього зросту. Зберігся «Формулярний список про
службу лінійного Оренбурзького батальйону № 1» за
1853 рік, у якому зазначено зріст рядового Шевченка –
2 аршини і 5 вершків, що дорівнює 164,46 см.
Поціновувачі та дослідники біографії поета дійшли висновку, що за життя Тарас Григорович був великим модником. У своїх особистих мемуарах «батько»
українського народу висловив захват стосовно купівлі
нового плаща-макінтоша вартістю 100 рублів. До слова, коли Шевченко працював в археологічній комісії,
його зарплата становила 150 рублів на рік.
Дослідники творчості Шевченка стверджують, що
він за життя намалював 1300 картин, портретів, малюнків, офортів, ескізів тощо, з яких до нас дійшли
близько 800 робіт.
Улюбленим напоєм Тараса Шевченка був чай, а улюбленою їжею – справжній український борщ, «затертий
пшонцем і затовчений старим салом», вареники з сиром
з грубої гречаної муки та такі ж галушки. Небайдужим
він був також і до рибних страв. Із алкогольних напоїв
уподобав заморський ром.
Мрія про одруження не полишала Шевченка протягом усього життя. Останнім захопленням і претенденткою на роль дружини митця була 20-річна Ликера Полусмак. На той час поету виповнилось 46. Простакувату
дівчину Тарас обдаровував дорогими подарунками, але
вона не захотіла залишити столичного життя й переїхати в Україну, щоб жити в селі. Ликера покинула поета й
вийшла заміж за перукаря Яковлева. І лише 1904 року,
після смерті свого пиячка-чоловіка, Лукерія Яковлева-Полусмак, залишивши дітей у Петербурзі, приїхала до Канева і щодня приходила на могилу Шевченка.
Місцеві її так і називали: Шевченчиха.
У Кобзаря є дві могили: у Петербурзі та Каневі. Адже
спочатку його поховали у північній столиці, на Смоленському кладовищі, де зараз встановлено пам'ятний
камінь, і тільки за два місяці труну з тілом покійного
перевезли на батьківщину, до Канева, де перепоховали
відповідно до Заповіту.
Перебуваючи у членстві Кирило-Мефодіївського
товариства, Шевченко висував ідеї автономного статусу України та інших слов'янських держав, і столицею
такої багатонаціональної держави він бачив місто Київ,
а не Москву.

У 1896 році Анна Шарікова подала до суду позов з
вимогою визнати її єдиною спадкоємицею Шевченка,
посилаючись на документи, які в неї були викрадені
1892 року і які свідчили про заручини. Суд ухвалив рішення відправити самозванку Шарікову в Свято-Духов
Новгородський жіночий монастир.
Іменем Шевченка названо багато населених пунктів
та географічних локацій по всій планеті. Наприклад,
тільки в Україні – 164 назви. Окрім того, на честь Кобзаря названа гірська вершина Північного Кавказу (висота
4200 м), морська протока в Аральському морі та навіть
кратер на Меркурії, діаметр якого – 137 кілометрів.
vikna.if.ua; taras-shevchenko.com.ua; uchilka.in.ua
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Згідно з прийнятим Урядом
рішенням виплату щорічної разової грошової допомоги до 5
травня у 2020 році передбачено
у таких розмірах:
1) особам з інвалідністю
внаслідок війни та колишнім
малолітнім (яким на момент
ув’язнення не виповнилося 14
років) в’язням концентраційних
таборів, гетто та інших місць
примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю
внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з
інших причин:
I групи – 4120 гривень;
II групи – 3640 гривень;
III групи – 3160 гривень;
2) учасникам бойових дій,
постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім
неповнолітнім (яким на момент
ув’язнення не виповнилося

В Україні для власників IDкарток почала працювати нова послуга. Її переваги можуть випробувати на собі і мешканці нашого
району. Тепер кожен власник IDкартки може отримати цілковито
безкоштовно
кваліфікований
електронний підпис на чип
ID-картки.
Кваліфікований
електронний підпис – вид електронного
підпису, отриманого за результатами криптографічного перетворення набору електронних даних,
який додається до цього набору
або логічно з ним поєднується
і дає змогу підтвердити його
цілісність та ідентифікувати
підписувача. КЕП накладається
за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. Термін
дії сертифікату для користувача
ID - до 2 років.
Тепер спеціалісти нашої служби при зверненні громадян можуть згенерувати кваліфікаційний
електронний підпис на електронний носій, який містить
ID-картка.
Оформлення КЕП – це право,
а не обов’язок, виконується за бажанням. Послугу можна отримати відразу після отримання нової
ID-картки або встановити КЕП на

Новоайдарським
відділом
Сєвєродонецької місцевої прокуратури підтримано державне
обвинувачення в суді відносно мешканця смт Новоайдар,
який взимку 2019 року у ході
сумісного вживання алкоголю
на ґрунті раптово виниклих
неприязних відносин під час
сварки наніс іншому чоловіку
численні удари руками і ногами в область життєво важливих
органів, а саме голови та тулубу.
Внаслідок отриманих тілесних
ушкоджень потерпілий помер.
У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав,
однак за принципової пози-
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18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших
місць примусового тримання,
а також дітям, які народилися
у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, –
1390 гривень;
3) особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, –
4120 гривень;
4) членам сімей загиблих і
дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників
бойових дій, учасників війни
та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок
загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге,
– 900 гривень;
5) учасникам війни та ко-

раніше видану картку, для цього
потрібно звернутися в Міграційну
Службу. Найважливішим є те, що
для запису КЕП на чип ID-картки
знадобляться пін-коди, які особисто вказуються власником IDкартки при її отриманні та адреса
електронної пошти, куди надійде
повідомлення про генерацію
електронного ключа.
Громадяни,
які
стануть
власниками КЕП, отримують
можливість користуватися електронним сервісами державного
органу, а це - доступ до державних реєстрів, отримання довідок
без даних реєстру. Що стосується
банківських операцій юридичним
особам, то, маючи кваліфікований
електронний підпис, можна
здійснювати банківські операції.
КЕП дозволяє ідентифікувати людину в різних державних онлайнсервісах з метою отримання
електронних послуг.
КЕП внесено до БЕН (база
електронних носіїв) ID з метою
забезпечення отримання громадянина України адміністративних
послуг, що надаються в електронному вигляді, а також для забезпечення прав громадянина України
при укладанні цивільно-правових
угод, здійснення банківських
операцій; оформленні дору-

ції державного обвинувача на
основі зібраних під час досудового розслідування доказів
доведено його вину у вчиненні
кримінального правопорушен-

лишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць
примусового тримання, особам,
які були насильно вивезені на
примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу
ворога – 570 гривень.
Виплата грошової допомоги
буде проведена у визначений
законодавством термін – до 5
травня поточного року через
відділення поштового зв'язку за місцем проживання або
банківські установи.
Особи, які не отримають
грошову допомогу до 5 травня
2020 р., мають право звернутися за нею до районного органу соціального захисту населення за місцем реєстрації
та отримати її до 30 вересня
2020 року.
чень іншим особам для представництва
перед
третьою
особою, посвідчення особи власника паспорта та підтвердження
громадянства
України
із
застосуванням КЕП.
КЕП
використовується
фізичними та юридичними особами - суб’єктами електронного
документообігу - для ідентифікації
підписувача та підтвердження
цілісності даних в електронній
формі; він робить електронний
документ оригіналом і гарантує
його достовірність.
Використання КЕП не змінює
порядку підписання договорів
та інших документів, встановленого законом для вчинення
правочинів у письмовій формі.
Порядок застосування КЕП органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та
організаціями державної форми
власності
визначається
Кабінетом Міністрів України.
Порядок застосування електронного підпису, у тому числі
КЕП в банківській системі
України та суб’єктами переказу
коштів
визначається
Національним банком України.
Л. ЄВДОКИМОВА,
начальник Новоайдарського
РВ УДМС України
у Луганській області.

ня, передбаченого ч. 2 ст. 121
КК України, а саме у спричиненні умисних тяжких тілесних
ушкоджень, що спричинили
смерть потерпілого.
За результатами судового
розгляду судом ухвалено обвинувальний вирок, за яким обвинуваченого визнано винним
у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, та
засуджено до 8 років 6 місяців
позбавлення волі.
О. КІБА, прокурор
Новоайдарського відділу
Сєвєродонецької місцевої
прокуратури.

Кабінет Міністрів проведе
індексацію і підвищення пенсій для жителів України лише
у вересні. Про це заявила Міністр соціальної політики Юлія
Соколовська.
Чиновниця уточнила, що в
середньому після індексації
пенсії зростуть на 216 гривень.
При цьому вона зазначила, що
для всіх пенсіонерів виплати
будуть зростати щорічно.
За її прогнозами, до 2023
року розмір середньої пенсії
підвищиться на 1200 грн. Додаткові нарахування будуть
проводити в кілька етапів.
«Спочатку старші люди у
віці від 80 років. З урахуванням
індексації пенсії в середньому

зростуть мінімум на 700 грн/
міс, далі – від 78, ще через рік
– від 75, а потім – 70 років», уточнила вона.
Соколовська додала, що самотні пенсіонери старше 80
років почнуть отримувати допомогу на догляд вже з березня
цього року, якщо Верховна Рада
підтримає законопроект №2494.
Зазначимо, раніше влада обіцяла зробити індексацію і перерахунок пенсій у березні-квітні 2020 року. Очікувалося, що
пенсії в результаті індексації
зростуть у середньому на 300
гривень, але Кабмін так і не
підписав розпорядження про
перерахунок пенсій з 1 березня.
dt.ua

За розмову по телефону за кермом штрафувати будуть на 510
гривень.
За непристебнутий ремінь безпеки – 510 грн, повторне таке порушення – 680 грн.
За відсутність номерного знака
або брудний знак – 510 грн.
За відсутність шолома для мотоцикліста – 510 грн.
Порушення правил парковки
або відмову віддати перевагу авто
швидкої допомоги, поліції або
аварійної служби з мигалками –
680 грн.
Порушення правил проїзду перехрестя, проїзд на сигнал забо-

рони – 510 грн.
Їзда за кермом без прав – 1190
грн, після позбавлення прав –
20400 грн.
Перевищення
допустимої
швидкості – 3400 грн.
jizn.info

Новоайдарський районний відділ Головного управління
ДСНС України у Луганській області
вкотре застерігає громадян бути обережними
під час виявлення вибухонебезпечних предметів!
Піротехнічні
підрозділи
ДСНС щодня проводять роботи щодо обстеження території
України, виявлення, вилучення
та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Досить часто
застарілі боєприпаси знаходять і
звичайні громадяни під час проведення земляних робіт на присадибних ділянках та у полях. Крім
того вибухонебезпечні предмети
можуть знаходитись також і в лісах та парках, річках та ставках,
будівлях та підвалах, на території
колишніх полігонів. Саме тому
Новоайдарський районний відділ Головного управління ДСНС
України у Луганській області
вкотре звертається до громадян з
проханням: у разі виявлення вибухонебезпечних предметів ні в
якому разі не торкатися до них і
одразу ж телефонувати за номером 101 або 102. Шановні батьки! Розповідайте своїм дітям про
ту небезпеку, яку приховують
у собі вибухові пристрої. Адже
жага дитячої цікавості часом вартує життя. Вкотре наголошуємо,
що під час виявлення підозрілого
предмету категорично забороняється торкатися і пересувати

його; заливати його рідинами,
засипати ґрунтом або чимось
його накривати; користуватися
засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть
спровокувати вибух); торкатися
підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний
вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі
до механічних, звукових впливів
та нагрівання. При виявленні
вибухових пристроїв негайно
телефонуйте 101 або 102.
Новоайдарський
районний відділ ГУ ДСНС
України у Луганській області.
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продам
ДОМ, пгт. Новоайдар, ул. Вишнёвая: газ, свет, вода, 18 соток
земли. 066-070-91-79.
ДОМ с подворьем. Пгт. Новоайдар, пер. Сенной, 17.
066-09-34-579.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ.
Ул. Коваленко. Есть гараж, подвал,
сарай. 095-15-88-617.
«ТАВРИЮ». 066-94-60-418.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds (Барский
машзавод), б/у. Итальянская автоматика. 099-36-88-604.
Навесной
КУЛЬТИВАТОР.
095-861-75-41.
КИРПИЧ и ШЛАКОБЛОК,
б/у, ЛЕС (брус, балки), б/у.
066-612-84-87.
КОРОВУ (4 отёла), БЫКА (3
месяца). 099-70-60-611.
БРОЙЛЕРОВ,
ЦЫПЛЯТ
работа
мясных и яичных пород, ИНДЮКОВ, УТОК, ГУСЕЙ, МУСРОЧНО! На молокоперерабатывающее предприятие требуютЛАРДОВ. СТАРТОВЫЕ КОРся РАБОЧИЕ (мужчины и женщины). Постоянная занятость, стаМА. 099-713-58-70. Олег.
бильная и высокая заработная плата. с. Колядовка. 095-49-50-353,
ПТИЦУ-МОЛОДНЯК высо050-285-61-39.
кокачественных пород (БРОЙЛЕРЫ, ИНДЮШАТА белые
широкогрудые, УТЯТА, ГУСЯТА, МУЛАРДЫ, ЦЫПЛЯТА
Переживать сложные моменты в жизни всегда легче, когда
рядом находятся добрые, неравнодушные, отзывчивые люди.
яичных и мясо-яичных пород),
Искренне благодарим за помощь в организации похорон доСТАРТОВЫЕ
КОРМА.
рогого нам человека ЮРОВОЙ Анны Тихоновны, моральную
066-37-48-202.
поддержку Татьяну Николаевну Бакулину, Нину АлександровБРОЙЛЕРОВ, ИНДЮШАТ,
ну Щирову, Инну Сергеевну Клименову, Валентину ДмитриевИСПАНКУ, МАСТЕР-ГРЕЙ и
ну Урунову, Елену Васильевну Великохатскую.
другие породы. 095-193-73-54.
Пусть в жизни вы встретите счастье и радость! За вашу помощь и поддержку мы вас сейчас благодарим и вам огромное
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ
спасибо от всего сердца говорим. Свое вы время уделили и
по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.
мимо не смогли пройти. Отзывчивому человеку всегда должно
095-57-136-33.
во всем везти!
НАСІННЯ (люцерна, конюСпасибо вам большое!
шина, еспарцет, стоколос, суС уважением – сестра М. Т. Юрова, внук Игорь.
данка), сидератів, медоносів,
соняшнику,
кукурудзи.
099-503-69-17, 067-68-92-726.
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»
www.semenatrav.com
в Щастинський РЕМ потрібні
СЕНО в тюках, 1,25 за 1 кг.
066-31-32-595.
електромонтер
з експлуатації розподільних мереж,
КОНТРОЛЕРИ ЕНЕРГОНАГЛЯДУ

РОБОТА в смт. Новоайдар та м. Щастя ДЛЯ ОСІБ З
ІНВАЛІДНІСТЮ (II, III групи), які не мають протипоказань для
виконання робіт, пов’язаних з тривалою ходьбою і перебуванням на
відкритих майданчиках при підвищених і знижених температурах,
без досвіду роботи, середня освіта. Можливий неповний робочий
день.
Адреса: смт. Новоайдар, пров. Сінний, 10, тел. 9-45-35.

СЕМЕНА

подсолнечника,
кукурузы
(отечественной и
импортной селекции),
а также эспарцет,
люцерна, костер, суданка.
Тел. 066-494-46-15
097-641-89-63

Магазин «Урожай»
г. Старобельск, ул. Кирова, 43/а,
в районе монастыря (бывшая ВЧ)

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

095-51-23-839
Ремонт
изготовление,
перетяжка,
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.
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куплю
Двухкомнатную КВАРТИРУ (1-2 этаж). 066-051-16-47.
ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
КРС: быков, коров, тёлок. 095-05-22-071, 095-900-82-92.
КРС. 099-005-75-77, 096-313-90-50.

считать недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ГРЕЧИШКІНА Віктора
Івановича, 04.08.1965 р. н., вважати недійсним.
Втрачену ВКЛАДКУ ДО ПОСВІДЧЕННЯ людини, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, видану Луганською облдержадміністрацією на ім’я ЗОЛІНОЇ Катерини Янісівни,
вважати недійсною.
Втрачене ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ
№ 184151 на ім’я МУРАТОВА Олександра Володимировича вважати
недійсним.

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа.
Обслуживание. 099-336-87-79.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 050-964-09-80.

Установка.

Ремонт.

24 февраля 2020 г. ушел из жизни наш товарищ, коллега, примерный семьянин, муж, отец, дедушка СЕЛИН
Иван Иванович.
Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования
родным и близким.
Варзар Е., Трунякова Р., Тиханов Н., Гарбуз Т., Селин А.

помним...
1 год светлой памяти БОНДАРЬ Марии Ивановны
Не выразить словами боль утраты, никто не знает,когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,что Вы ушли от нас навеки, навсегда. Пусть будет там Вам легко, а память о Вас остается здесь с нами.
Сотрудники Айдар-Николаевского клуба.
ГНЕДЫХ Виталий Юрьевич
(07.08.1981 – 05.03.2018)
Прошло два года как день один,
Как плачет сердце!
Боль не передать!
Тебя уж нет, а мы не верим…
Любил ты жизнь, ты был весёлым,
Не падал духом никогда,
Любил ты жизнь и счастлив был…
Не смыть слезами наше горе,
В душе для нас
ты будешь жив всегда!
Родные и близкие.
8 марта – 2 года,
как ушла из жизни
наша уважаемая
Неонила Ильинична СКИБА
(01.08.1938 – 08.03.2018)
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года,
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
С любовью и скорбью подруги Лиля З. и Нина Ч.,
сестра Валентина, зять.
4 марта – 5 лет
светлой памяти
БОНДАРЕНКО
Василия Васильевича
(02.05.1936 – 04.03.2015)
Прошло пять лет,
но боль не утихает…
Ты снишься нам,
любимый, дорогой!
Ты постоянно с нами
где-то рядом,
В душе ты каждого из нас,
как будто бы живой!
Жена и близкие.
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В честь праздника 8 Марта мы собрали для вас интересные факты о
том, как устроены женщины, что
движет их поступками и эмоциями и
почему они такие особенные.
Женщины произносят около 20 тысяч
слов в день, что на 13 тысяч больше чем
мужчины.
Среднестатистическая британка имеет
19 пар обуви, но носит только 7.
Женщины тратят почти год своей жизни,
на размышления «что надеть».
В среднем женщины плачут
30-60 раз в год, а мужчины –
6-17 раз.
Израиль – единственная
страна в мире, где женщины
призываются на военную службу.
Сердце женщины бьется
быстрее, чем мужское.
У женщин больше вкусовых
рецепторов, чем у мужчин.
Большинство женщин крайне неуверены в себе. Только
9 % открыто признаются в своей
привлекательности, а 91 % постоянно в себе что-то не устраивает. 24 % считают свою внешность «рядовой», в крайнем случае называют себя
симпатичными.
В 1900 году женщины впервые приняли
участие в Олимпийских играх.
Женщины в Нигере в среднем имеют
7 детей, это самый высокий показатель
в мире.
Женщины живут дольше, чем мужчины,

6 березня

2020 р.

отчасти потому, что их иммунная система
медленнее стареет.
В ОАЭ самый большой в мире гендерный дисбаланс – на 219 мужчин в стране
приходится лишь 100 женщин.
Все женщины мира зарабатывают $ 18
триллионов, а тратят $ 28 триллионов!
Единственной страной в мире, названной в честь женщины, является островное
государство Сент-Люсия, которое было
открыто Колумбом 13 декабря 1502 года в
День святой Люсии.

Британское исследование выявило, что
среднестатистическая женщина 17 лет
своей жизни находится на диете.
Добиться доверия женщины очень просто: достаточно по-дружески обнять ее
на каких-то 20 секунд.
В период с 2005 по 2006 год Новой Зеландией правил самый настоящий матриар-

хат. Дамы занимали посты генерал-губернатора, спикера, главы Верховного суда
и кабинета министров. И это не считая
королеву на троне.
Чха Ча Сун из Южной Кореи решила обзавестись водительским удостоверением,
когда ей было 69 лет. Мечта осуществилась
в 74 года, но для этого она сдала теорию 950
раз, а практику – 10. Концерн Hyundai оценил ее упорство и подарил машину, а для
остальных жителей полуострова автоледи
стала настоящей героиней.
Получить статус первой леди
в двух государствах смогла
только Граса Машел. Изначально она была замужем за главой
Мозамбика, а затем ее сердце
покорил лидер ЮАР.
В XII веке во время военного
завоевания германский король
Конрад III разрешил женщинам покинуть разрушенный город, а также унести с собой то,
что они пожелают. В результате
женщины на плечах вынесли
своих мужей.
Около 17,7 % парламентариев
на планете являются женщинами. В восьми странах мира женщины в
парламенте отсутствуют (Саудовская Аравия, Соломоновы Острова, Микронезия,
Науру, Оман, Палау, Катар, Тувалу).
В Саудовской Аравии жена может развестись с мужем, если тот не даст ей кофе,
когда она его потребует.
vokrugsveta.ua

Милые, дорогие
женщины!
Милую
Татьяну Ивановну
РОМАНИВ
тепло и сердечно
поздравляем
с юбилейным
Днем рождения!
Замечательной леди в
День рождения хочется
пожелать всего самого
прекрасного и интересного, что есть в окружающем
нас мире! 50 лет – это такой
отличный возраст, когда большинство рубежей уже пройдено,
часть мечтаний сбылась, но при этом появились новые мечты и цели. Мы желаем Вам здоровья, любви, мира и гармонии, и тогда жизнь будет всегда играть яркими красками, и каждый день
будет счастливее предыдущего. С Днем рождения!
С глубоким уважением –
сотрудники Спеваковского
сельского совета и
работники Спеваковского
сельского Дома культуры
и Спеваковской библиотеки.
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От души поздравляю
вас с Международным
женским днём 8 марта!
С этим праздником в наш
район приходит весна,
просыпается радость жизни. Так приятно видеть
вашу красоту и улыбки,
расцветающие под весенним солнцем. В любое
время роль женщины,
мамы, любимой остаётся неизменной: вы – наш дом, наша
крепость. Ради вашего счастья и безопасности мы живем.
Пусть будут здоровы ваши близкие люди, дома царят покой и
гармония. Пусть каждая из вас в эти дни услышит слова благодарности и любви. Вы этого заслуживаете и этого достойны!
Ваш депутат районного совета Михаил ПОМАЗАН.

Для милых дам
Женщина – это богиня!
Женщина – это весна!
В ней лишь одной,
нежной и милой,
Любовь есть, ласка,
теплота…
Женщина – это и мама,
Что, словно ангел, хранит.
Это супруга и дочка,
Что любят счастье дарить.
Дарят всегда непременно
Счастье и ласку свою.
Головний редактор
та відповідальний
за випуск:
І. Краснощокова.
Верстка:
О. Часников.
Реквізити для оплати:
(ТОВ «Вісник Новоайдарщини»)
Код ЄДРПОУ 02476675
п/р
№ UA133047950000026001053726328
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 304795

В наших домах повседневно
Они уют создают.
Всюду у них все сияет.
В доме покой, чистота…
Вмиг теплотой окрыляет
Женской души доброта.
На клумбах всегда
все красиво,
Цветов шикарных там
не счесть.
Мы скажем женщинам
«спасибо!»
За то, что вы такие есть!

А. ХАРЬКОВСКИЙ.

«Если хочешь завоевать сердце
женщины – расскажи ей анекдот».
Альберт Эйнштейн.
Кто сказал, что идеальных жен не бывает? Бывает! Например, у моего мужа
очень даже идеальная.
Хозяйке на заметку: если уборку проводить реже, ее результаты будут заметнее.
Девиз на каждый день «Проснулась,
умылась, нарядилась, улыбнулась и пошла
УКРАШАТЬ МИР!»

Неделю с мужем не разговаривала...
А потом вижу — нет, не заслужил он
такого счастья!
Чем дороже сережки, тем сложнее
убедить женщину, что они ей не к лицу.
Мне всегда 18!!! Остальное — стаж.
Самая большая несправедливость в мире
– это то, что женщина рождена ходить по
магазинам, а вынуждена ходить на работу.
Женщины умеют говорить быстро, но
долго.
Если женщина определилась с выбором
мужчины, то ее уже не остановить.
Если вы ждете гостей и вдруг заметили
на своем платье пятно, не огорчайтесь. Это
поправимо. Например, пятна от растительного масла легко выводятся бензином. Пятна от бензина легко снимаются раствором
щелочи. Пятна от щелочи исчезают от уксусной эссенции. Следы от уксусной эссенции надо потереть подсолнечным маслом.
А как выводить пятна от подсолнечного
масла, вы уже знаете.
Когда женщина говорит: «Что?», это
вовсе не означает, что она вас не услышала. Она просто дает вам последний
шанс изменить сказанное.
В наше время настоящая девушка должна не только хорошо готовить, но и хорошо
фотографировать то, что приготовила.
Женщина – это удивительное существо! У нее есть день рождения, но
нет года рождения.
У женщин, в принципе, все просто: длинные волосы надо немного подстричь, короткие – нарастить, прямые – слегка завить,
а кудрявые – немного выпрямить.
Самая вредная еда – чай. К нему всегда
найдутся пряники, колбаса и пирожные.
Нет беспомощнее существа, чем
женщина с невысохшим маникюром.
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