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Любі наші жінки!

Поздоровляю вас з 
Міжнародним жіночим 
днем! Дякую за щирість, 
тепло і доброту, за вашу 
вірність та любов. Нехай 
весна принесе натхнення 
і сили для нових звершень, 
краси вам і здійснення мрій! 
З 8 березня!

З повагою,
народний депутат 

України
Олександр Лукашев.

Дорогі жінки!

Щиро вітаю всіх вас з чудовим весняним свя-
том – Міжнародним жіночим днем 8 березня!

Нехай кожен ваш день буде сповнений увагою 
та турботою близьких, а прекрасні почуття 
дарують натхнення для нових успіхів, вражень 
та відкриттів. Нехай це особливе свято принесе 
кожній із вас кохання та радості.

Бажаю всім вам міцного здоров’я, благополуч-
чя, достатку, здійснення всіх ваших заповітних 
мрій! Хай у ваших оселях завжди панують мир, 
добробут та взаєморозуміння!

Зі святом вас, наші чарівні жінки!
З повагою, Новоайдарський

селищний голова Ігор Шопін.

Дорогі жінки!
Наші віддані шанувальниці та читачки! 

З ледь відчутним весняним подихом приходить 
до нас чудове жіноче свято – 8 березня. Цей день 
несе у світ ніжність і красу. Адже усе найдорож-
че, що є у нашому житті – щастя, радість, надія, 
кохання, пов’язане з жінкою.

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 8 берез-
ня – свята, що звеличує красу, щедрість душі, 
мудрість і велике терпіння жінки! Нехай кожен 
день вашого життя буде по-весняному сонячним і 
радісним, в роботі – натхненним і плодотворним.

Квітучого вам здоров’я, здійснення мрій, про-
фесійних успіхів і благополуччя. Будьте завжди 
енергійними, життєрадісними і чарівними!

З повагою – колектив редакції
«Вісник Новоайдарщини».

Читателям «Вестника Но-
воайдарщины» сообщаем, что 
стоимость подписки на пол-
года составляет 200 гривень,   
на 1 месяц - 40 гривень. 

Сделайте подарок
своим близким!

Володимир Зеленський і Шарль Мішель огля-
нули мобільний Центр надання адміністративних 
послуг, подарований у межах Програми розвит-
ку ООН. Мобільний центр дає змогу надавати 
якісний сервіс людям, які не можуть дістатися 
до стаціонарних будівель ЦНАПів. Зокрема, 
це літні мешканці прифронтових населених 
пунктів.

«Ми отримали його завдяки нашим 
гуманітарним партнерам. Такі центри можуть 
їздити та надавати сервіс людям на місцях», – 
зазначив віце-прем'єр-міністр – міністр з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій 
Олексій Резніков.

Представники Агентства ООН у справах 
біженців наголосили на важливості соціальної 
адаптації внутрішньо переміщених осіб із          
тимчасово окупованих територій.

А працівники місії Міжнародного комітету 
Червоного Хреста розповіли про гуманітарні 
ініціативи щодо захисту літніх людей, які             
проживають на лінії розмежування.

Представники Danish Demining Group і HALO 
Trust, які опікуються проблемою розмінування 

територій, подякували Президенту України за 
підписання закону про протимінну діяльність. 
За їхніми словами, цей документ пришвидшить 
роботи з розмінування та допоможе зменшити 
кількість жертв від вибухів мін. Представни-
ки організацій закликали продовжити впровад-
ження законодавчих норм щодо розмінування  
територій.

Представники СММ ОБСЄ розповіли Во-
лодимиру Зеленському та Шарлю Мішелю про 
особливості роботи на Донбасі та продемон-
стрували технічні можливості Місії – спеціальні 
автомобілі та безпілотники.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель подя-
кували гуманітарним місіям за їхню діяльність 
на сході України.

«Ми високо цінуємо роботу гуманітарних 
місій на лінії розмежування. Ви надаєте 
безцінну допомогу в реалізації наших мир-
них ініціатив та підтримуєте мирне населення. 
Саме ваші ініціативи рятують людські життя у 
складних умовах прифронтового Донбасу», –                                    
сказав Президент України.

president.gov.ua

 
 

2 березня Президент України Володимир Зеленський і Президент Європейської ради 
Шарль Мішель поспілкувалися з представниками міжнародних гуманітарних місій                                                
на КПВВ «Щастя».
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Протягом доби «псевдобанківські 
працівники» та «продавці» заволоділи 
грошима мешканців області на загальну 
суму майже 100000 грн.

Так, до Сєвєродонецького управління 
поліції надійшло повідомлення місцевої 
мешканки про те, що їй зателефо-
нував невідомий, який представив-
ся працівником «Приватбанку» та 
повідомив, що в неї виникла проблема з 
підвищенням ліміту по її рахунку та для 
усунення потрібно поповнити мобільний 
рахунок на 1200 грн. Після того, як за-
явниця поповнила рахунок мобільного 
телефону на вказану суму, на її телефон 
надійшло SMS-повідомлення з кодом 
для підтвердження реєстрації у програмі 
«Шарпей», після чого невідомий пере-
конав жінку повідомити йому коди, що 
надійшли SMS-повідомленнями. Після 
цього з мобільного рахунку заявниці 
були зняті грошові кошти у сумі 1200 
грн.

У м. Кремінна місцевій мешканці 
зателефонував невідомий, який пред-
ставився працівником «Приватбан-
ку» та повідомив, що банк проводить 
реструктуризацію, та попросив на-
звати СVV-код картки заявниці. Після 
того, як заявниця надала необхідні 
дані, з її картки були зняті гроші у сумі                                         
37500 грн.

Мешканець м. Сватове на сайті 
«ОЛХ» знайшов оголошення про продаж 
телефону «Iphone SE» за 1000 грн. Заяв-
ник зв’язався з продавцем та домовився 
про покупку телефону, після чого пере-
рахував на рахунок «Ощадбанку» 705 
грн у якості передплати. Після оплати 
продавець перестав виходити на зв'язок, 
а телефон заявник не отримав. 

У м. Рубіжне місцевий мешканець у 

одному з магазинів міста замовив кухонні 
меблі вартістю 11500 грн, домовився з 
продавцем про поставку замовлення до 
24 січня та вніс оплату у повному розмірі. 
У подальшому меблі поставлені не були. 
До теперішнього часу заявник неоднора-
зово звертався до продавця з вимогою ви-
конати замовлення або повернути гроші, 
але продавець під різними приводами                                                       
відмовляє. 

Мешканець смт Біловодськ на сайті 
«ОЛХ» знайшов оголошення про про-
даж цукру. Зателефонувавши за вка-
заним у оголошенні номером, заявник 
домовився про поставку 6 тонн цукру 
та перерахував на рахунок «Приватбан-
ку» 49000 грн. У подальшому продавці 
перестали виходити на зв'язок з заявни-
ком, натепер номери вимкнено та цукор                              
не доставлено.

За даними фактами відкрито 
кримінальні провадження за ст. 190 КК 
України «Шахрайство».

Шановні громадяни, запам’-
ятайте! Ніколи не передавай-
те PIN-код та CVV-код своєї 
банківської картки! Ця інформація 
потрібна для використання лише                                                                                            
вам!

При покупці товарів у мережі 
Інтернет користуйтесь послугою 
післяплати!

lg.npu.gov.ua

 
Громадська організація «Інвалідів – ве-                                                                                   

теранів Чорнобиля Новоайдарсько-
го району» здійснює свою діяльність                             
з 2015 року. 

Не дивлячись на те, що громадська 
організація молода, на її рахунку вже безліч 
реалізованих проєктів. Тільки за останні 
два роки реалізовано проєкти: «Громадсь-
ка безпека населення шляхом облаштуван-
ня засобами відеоспостереження найбільш 
відвідуємих місць в інфраструктурі по 
Новоайдарському району» вартістю 
940, 5 тис. грн. за фінансової підтримки 
Європейського Союзу; «Громадська без-
пека шляхом зміцнення особистої та 
громадської безпеки на території села 
Райгородка шляхом встановлення ву-
личних автономних ліхтарів на соняч-
них батареях»  вартістю 209,363 тис. 
грн. за фінансової підтримки урядів                                                                
Данії, Швеції та Швейцарії.

В 2020 році організація продо-
вжила діяльність на території грома-
ди, реалізувавши проєкт «Зміцнення 
особистої та громадської безпеки на 
території села Райгородка шляхом вста-
новлення вуличних автономних ліхтарів 
на сонячних батареях на автобусних        
зупинках».

Чому саме встановлення вуличних ав-
тономних ліхтарів на сонячних батареях  
на автобусних зупинках?

У 2018-2019 роках проведено соціо-
логічне дослідження «Проблеми та пер-
спективи Новоайдарської територіальної 
громади». В результаті проведення сфоку-
сованого групового інтерв’ю та опитуван-
ня жителів громади слабким місцем села 
Райгородка зостається громадська безпека 
та соціальна згуртованість. Дана проблема 
підтверджена і під час опитування насе-
лення в 2020 році.  Відсутність освітлення 
у сільській місцевості негативно впливала 
на рівень безпеки громадян (особливо на 

вулицях з рухом вантажного транспорту і 
спеціальної техніки), адже село розміщене 
узодовж дороги обласного значення.  

Село є наближеним до районного цен-
тру, тому більшість населення працює 
саме в Новоайдарі. Добиратись додому 
їм не зовсім добре, так як погані доро-
ги, зупинки не освітлені. Пасажири за-
вчасно  не могли зорієнтуватись щодо 
наближення своєї зупинки, а водії ба-
чили пасажирів на зупинках на дуже 
малій відстані, що могло призвести                                                                              
до ДТП. 

Громадська організація обстежи-
ла всі зупинки та запропонувала Рай-
городській сільській раді установити 5 
автономних ліхтарів. Сільська рада роз-
робила кошторисну документацію, а ми, 
в свою чергу, оформили належним чином                                           
грантову заявку.

Дякуючи міжнародним партне-
рам, наша заявка була підтримана  та 
профінансована завдяки уряду Королівства                                                                       
Нідерландів.

Будівельна організація з Донецької 
області закупила обладнання та устано-
вила 5 вуличних автономних ліхтарів на 
сонячних батареях. На зекономлені кош-
ти закуплено ще 41 LED-ліхтар. Вони 
також будуть встановлені на вулицях 
Новоайдарської громади.

Таким чином, поставивши ліхтарі на 
зупинках автобусу, ми не тільки ство-
рили безпечну зону для пасажирів, а й 
частково освітлили вулиці вздовж села. 
Нічні ліхтарі стали не просто окрасою 
вечірнього краєвиду населеного пункту, 
а й забезпечили безпеку транспортно-
го руху, стали профілактичним заходом 
проти хуліганства, створили комфорт для 
кожного, хто змушений долати маршрут   
у вечірній та нічний час.

«Завдяки проєкту населення села 
стало більш згуртованим, активним, 
організованим. Проєкт є сталим, адже 
освітлення буде діяти ще не один рік 
і радувати мешканців села», — гово-
рить голова громадської організації                     
Анастасія Очкур.

В Україні, за оцінками фахівців, 
нараховується більше мільйона 
осіб, що вживають наркотичні речо-
вини. При цьому 80 % споживачів 
ін'єкційних наркотиків - носії ВІЛ/
СНІД, близько 2 тис. щорічно помира-
ють від передозування. Подібну ста-
тистику можна розглядати як загрозу                                           
національній безпеці.

Найбільш часто уживаними у світі 
наркотиками (до 70-80 %) є опіати. 
Це - героїн, морфій та ін. В Україні 
домінує вживання кустарно виготовленої 
наркотичної рідини. Залежність від 
опіатів настає швидко - після 2-3 
прийомів. Опіати викликають стан 
веселощів, оживляють фантазії і створю-
ють ілюзію легкості фізичної і розумової 
роботи. Однак уже через декілька місяців 
«контроль» над видіннями втрачається, 
приступи веселощів коротшають, а 
приємні переживання витісняються  
жахливими сценами і галюцинаціями.

Опіати, як правило, застосовують в 
ін'єкційній формі, їх споживачі часто 
користуються одним шприцом, що при-
водить до поширення супутніх хвороб: 
СНІД, гепатит та інші хвороби. 

Препарати конопель - маріхуана і га-
шиш - викликають схожі з опієм ефекти. 
Маріхуана затримує розумовий і ста-
тевий розвиток, викликає порушення 
координації, погіршення пам'яті. 

Систематичне застосування кокаїну 
призводить до виснаження організму. 

Фаза веселощів швидко змінюється три-
вожно-депресивними станами. З роками 
приходить кокаїновий параліч. У ряді 
випадків виникають кокаїнові епілепсії.

Наркоманія амфетамінового типу 
близька за проявами до кокаїнового. 
Систематичний прийом амфетамінів 
веде до швидкого руйнування організму 
внаслідок його перенапруги. У результаті, 
настають спустошеність, глибока утома і 
потреба в тривалому сні.

Снотворні засоби, використовувані в 
медицині для лікування порушень сну, 
нерідко використовують наркомани ра-
зом з амфетамінами чи алкоголем для 
посилення ейфорії.

Краща профілактика наркозалежнос-
ті – здоровий спосіб життя. Саме він 
є однією з основних умов збереження 
здоров’я людини. А здоров’я – це ос-
нова реалізації фізичних і психічних            
можливостей і здібностей особистості.

Основні складові здорового способу 
життя: рухова активність-використан-
ня способів фізичної культури і спорту, 
різних форм оздоровлення, спрямованих 
на підвищення рівня фізичного розвит-
ку, його підтримку і відновлення після 
фізичних і психічних навантажень; 
раціональне харчування. Саме воно 
забезпечує підтримування фізіологічної 
життєдіяльності організму, розумову 
і фізичну працездатність, обмін речо-
вин, стійкість організму до неприємних 
факторів навколишнього середовища; 
сексуальна культура; психогігієна - 
уміння володіти собою, своїми емоціями 
сприяє гармонізації взаємин між людь-
ми, створенню здорового мікроклімату 
в колективах, у побуті, у родині; 
відмова від шкідливих звичок. Куріння, 
зловживання алкоголем, уживання 
наркотиків несумісні з поняттям здоров'я                                                                               
і здорового способу життя.

Л. БАБЕНКО, лікар-нарколог.

 
Коронавіруси – це велика родина 

респіраторних вірусів, які можуть спри-
чиняти захворювання різного ступеню 
тяжкості: від звичайної застуди до тяж-
кого гострого респіраторного синдрому.

Захворювання, яке викликав новий 
коронавірус, називається COVID-19.

Симптоми багато в чому схожі з ба-
гатьма респіраторними захворюваннями, 
часто імітують звичайну застуду, можуть 
походити на грип. Основними з них є: 
почуття втоми; утруднене дихання; висо-
ка температура; непродуктивний кашель 
і/або біль в горлі.

Наразі відомо, що COVID-19 
передається краплинним та контактним 
шляхами.

Вірус не циркулює у повітрі, а 
передається від людини до людини, 
не здатний переміщатись на далекі 
відстані. Тому заразитись неможливо 
навіть від інфікованої людини, якщо ви                     
знаходитесь на відстані понад 1,5 м.

Найчастіше вірус потрапляє на слизові 
оболонки носа, очей через руки або інші 
предмети (хустинку, рукавиці) після 
торкання до об’єктів (тварин, м’яса, 
риби, дверних ручок, поручнів), забруд-
нених виділеннями з дихальних шляхів                    
хворого чи інфікованого.

Вірус може зберігати життєздатність 
на поверхнях від 3 годин до декількох 
днів. Тому важливо дезінфікувати 
поверхні, ручки дверей, техніку тощо.

Основними заходами для захисту від 
коронавірусної інфекції є:

1. Уникати тісного контакту з тими, 
хто має симптоми ГРВІ;

2. Часто мити руки з милом або           
обробляти їх дезінфекційними засобами;

3. Не торкатись обличчя немитими  
руками;

4. Дотримуватись заходів респіра-
торної гігієни (під час кашлю та чхан-
ня прикривати рот і ніс зігнутим ліктем 
чи одноразовою серветкою, після чого      
викинути серветку та вимити руки);

5. Дезинфікувати поверхні, ручки  
дверей тощо;

6. Дбати про себе: збалансовано 
харчуйтесь, пити достатню кількість 
рідини, дотримуватись режиму 
сну, провітрювати та зволожувати                            
приміщення;

7. Не споживати сирі чи недостат-
ньо термічно оброблені продукти                      
тваринного походження.

Особливо вразливою групою є 
люди похилого віку та із супутньою 
хронічною патологією (захворювання 
легенів, серця, ниркова недостатність, 
імуноскомпроментовані стани, авто-
імунна патологія та інші).

Пам’ятайте! Звичайне мит-
тя рук захищає не лише від нової 
коронавірусної інфекції COVID-19,         
а й від інших небезпечних захворювань.

Бережіть себе та своїх близьких! 
Будьте здорові!

О. ГАЛЕНКО, лікар загальної 
практики-сімейна медицина.
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«Підготовка до змагань проходила 
в звичному режимі: наші спортсме-
ни завжди дуже відповідально став-
ляться до тренувань й пропускають їх 
лише за поважних причин, - розповідає 
Олександр Олександрович. – Кожне 
тренування – складний процес, де все 
взаємопов’язане, і тільки в комплек-
сі ці вправи дають бажаний результат. 
Гирьовий спорт загартовує не тільки тіло 
та фізичну форму, а й характер. Як за-
галом кожен з видів спорту. Без прояву 
характеру, без сили волі годі чекати на 
успіх. І я щиро пишаюсь тим, що наші 
вихованці демонструють високі резуль-
тати. Це означає, що ми на правильному                                            
шляху».

Тож, на відкритому турнірі Луганської 
області з гирьового спорту новоайдар-
ські спортсмени виступили потужно, 
завоювавши дві бронзові та одну срібну 
нагороди! Ось імена переможців: Олек-
сандр Кравцов – «срібло», друге місце; 

Ігнат Тиханов та Сергій Бойко – «брон-
зові» призери, яким вдалося вибороти 
треті місця.

Щиро вітаємо та пишаємося наши-
ми призерами! Це чудовий результат, 
і впевнені, що попереду буде ще ба-
гато тренувань, підготовки та нових                               
перемог.

Для довідки. Короленко Іван Івано-
вич  народився 23 лютого 1942 року в 
с. Біловодськ. У 1966 році був обраний 
головою спортивного товариства «Ко-
лос». Відмінно закінчив педагогічний 
інститут – факультет фізвиховання, став 
майстром гирьового спорту, чемпіоном 
області був 30 років, чемпіоном України 
4 рази, неодноразовий чемпіон Всесоюз-
ного, потім міжнародного турніру ім. Ге-
роя Радянського Союзу  Ф. Г. Умансько-
го. З 1975 по 1979  був чемпіоном Кубка 
«Балтика». У 1979 році – чемпіон СРСР. 
Нагороджений медаллю «За сумлінну                      
працю».

Нещодавно в спортивній залі Біловодської ДЮСШ відбувся відкритий турнір 
Луганської області з гирьового спорту, присвячений пам'яті почесного громадя-
нина Біловодського району, майстра спорту міжнародного класу І. І. Короленка.

У змаганнях взяли участь понад 100 спортсменів області різних вікових груп. 
Серед них були й вихованці Новоайдарської ДЮСШ (тренер Олександр Бондар).

Гра дійсно вийшла видовищною 
та захоплюючою. Спершу гральний 
майданчик зайняли волейболістки зі 
Старобільської та Сєвєродонецької 
команд. Результат гри – рахунок 2:0 
на користь команди Сєвєродонецької                       
ДЮСШ. 

І тепер вже юним новоайдарським 
волейболісткам треба поборотися з 
командою, яка щойно обіграла супер-
ників. Дівчата були налаштовані рі-
шучо і завзято боролись за перемогу, 
атакуючи, відбиваючи атаки сильних 
суперниць, прораховуючи їхні ходи 
наперед, аналізуючи ситуацію. Тож, 
рахунок 2:0, і перемога дівчат з Ново-
айдару принесли радість спортсмен-
кам, тренеру та всім, хто вболівав                                                                                        
за них. 

Наступним кроком на шляху до 
перемоги стала гра з командою Ста-
робільської ДЮСШ. Тут наші талано-
виті дівчата вирішили не зраджувати 
добрій традиції стосовно рахунку гри 
і обіграли суперниць з таким же показ-
ником – 2:0 на користь новоайдарських                             
волейболісток.

Що це означає? Це означає, що 
сильна команда ДЮСШ (тренер Олек-
сандр Каркачов) вкотре довела свою 
значимість на волейбольному олімпі 
області, свою майстерність, непере-
борну жагу до перемоги, силу команд-
ного духу, бойовий настрій та бажан-
ня рости над собою й досягати нових                                                          
успіхів.

Результат цих запеклих змагань та-
кий: перше місце, як ви вже зрозумі-
ли, здобула команда Новоайдарської 
ДЮСШ (тренер – Каркачов О. Є.), дру-
ге місце - команда Сєвєродонецької 
ДЮСШ № 3, третє місце - команда                                                       
Старобільської ДЮСШ.

Ось імена наших «зірочок»-пере-
можниць:  Марія Харченко, Марія Іва-
нова, Дар’я Кривякіна, Софія Удовен-
ко, Анастасія Лянна, Юлія Ліщенко,               
Кристина Фісанова, Аліна Мішнева. 

Команда новоайдарських во-
лейболісток – наймолодша коман-
да змагань, але це аж ніяк не за-
важає талановитим спортсменкам 
займати переможні місця в змаганнях                                                                              
різних рівнів.

Як зауважує тренер команди О. Є. Кар-                                                                            
качов, за час, що пройшов з останніх 
змагань, дівчата додали в майстерно-
сті. «Щойно з’явилась можливість, ми 

відразу ж повернулись до тренувань, - 
розповідає Олександр Єгорович. – Зви-
чайно, виникли деякі складнощі, адже 
карантинна перерва трохи нашкодила, і 
деякі моменти треба було повторювати 
знову. Але дівчата швидко повернулись 
до свого «до карантинного стану» й по-
чали освоювати нові форми, тактики,         
стратегії й методи гри».

Однією з найкращих гравчинь чем-
піонату визнано Марію Харченко. 
Вона чудово грала,  кожна її подача 
була вдалою, вона бачила й аналізува-
ла все, що відбувається на майданчику, 
аби використати ситуацію на користь                                              
команди. 

Варто відзначити й капітана команди 
Дар’ю  Кривякіну. Вона виступила в ролі 
чудового бомбардиру, відмінно подавала 
й забивала. Вона була заряджена на пе-
ремогу, й цей запальний заряд перейняла 
вся команда. 

«Хочу відзначити, та це часто помі-
чають тренери інших команд, іноді наші 
дівчата завойовують перемогу не тіль-
ки завдяки своїй майстерній грі, а ще 
(іноді саме це більшою мірою) завдяки                                                                
своїй «бойовитості», - ділиться Олек-
сандр Єгорович. – Саме ця якість іноді 
важить набагато більше майстерно-
сті. Якщо порівнювати з гравцями ко-
манд-суперниць, наші волейболістки є 
трохи слабшими фізично (не забувайте, 
вони ж наймолодші), але оцей бойовий 
дух не дозволяє їм здаватися. У них 
навіть і в думках не виникає, що вони 
програти можуть. Якщо вони йдуть на 
майданчик, то тільки перемагати. Так, це 
може бути важко, вони будуть знесилені, 
але від мети не відмовляться ні за яких 
умов, будуть битися до перемоги.

Тож, як говорять мої колеги-трене-
ри: «Вам би до Дитячої волейбольної 
ліги. З вашою командою цікаво гра-
ти». Я вважаю це гарною оцінкою на-
шої спільної з дівчатами праці й гідним 
стимулом для юної команди, яка гідна 
виступати на великих волейбольних                                          
майданчиках за межами області».

Що ж, ми впевнені, що так воно і буде, 
адже команда дійсно дуже сильна, і на 
всіх її учасниць чекає ще багато перемог. 
Щиро вітаємо тренера й дівчат, юних, 
чарівних, талановитих, із заслуженою 
перемогою! Так тримати! Попереду ще                          
багато досягнень!

М. ТИХОНОВА.

 
25 лютого 2021 року в спортивній залі Новоайдарської ДЮСШ 

відбувся чемпіонат Луганської області з волейболу серед дівчат 2006 року                                             
народження.

У змаганнях взяли участь 9 команд області, які змагались в трьох 
підгрупах. Переможці з кожної підгрупи зійшлися в фінальних змаганнях 
найсильніших. Це команди Новоайдарської ДЮСШ, Старобільської ДЮСШ                                                  
та Сєвєродонецької ДЮСШ № 3.

Відтак, 11 вантажівок переправили 
«гуманітарку» через КПВВ Щастя. От-
римати допомогу мають наступні насе-
лені пункти: Голубівка, Чорнухине, Зо-
ринськ, Софіі’івка, Оленівка, Степове, 
Слов’яносербськ, Луганськ, Лутугине, 
Городище, Розкішне, Сорокине, Пере-
вальськ, Ровеньки, Лотікове, Миколаїв-
ка, Антрацит, Хрустальний, Сорокине, 
Довжанськ, Комісарівка, Кадіївка, Брян-
ка, Новосвітлівка, Лиман, Калинове,   
Фащівка, Вергулівка, Алмазне.

Гуманітарний вантаж направляється 
задля забезпечення:

- запобігання поширенню пандемії 
COVID-19 та на задоволення потреб в 
гігієнічних засобах для багатодітних сі-
мей, для дошкільних закладів та закладів 
середньої освіти;

- задоволення мінімальних потреб   
населення у будівельних матеріалах.

«Завдяки нашим друзям і партнерам з 
ООН доправлено перший гуманітарний 
вантаж в цьому році для людей на тим-
часово окуповані території Луганщини. 
Вантаж доправлено через новий КПВВ 
у Щасті, який було споруджено на вико-
нання домовленостей лідерів Норманд-
ської четвірки у грудні 2019. Це перший 
перетин через новий КПВВ, і ми споді-
ваємось, що окупаційні адміністрації так 

само розблокують можливість перетину 
лінії дотику і для громадян. Адже багато 
сімей досі позбавлені чи не єдиного ста-
більного джерела доходів – українських 
пенсій і соціальних виплат. Окремо нага-
даю, що Ощадбанк пролонгував дію кар-
ток внутрішньо переміщених осіб, тер-
мін дії яких спливає під час карантину. 
Тобто, якщо людина не змогла забрати 
свою нову картку у відділенні, вона може 
й надалі знімати кошти та розраховува-
тись своєю старою карткою до 1 травня 
2021 року. Ми робимо усе можливе, аби 
послати чіткий сигнал, що Донбас важ-
ливий для України, що люди, які сьогод-
ні знаходяться на тимчасово окупованій 
території і є заручниками окупантів - є 
громадянами України. І звісно ж, дякує-
мо ООН за підтримку наших громадян», 
- наголосив заступник міністра з пи-
тань реінтеграції тимчасово окупованих       
територій України Ігор Яременко.

Він нагадав, що минулого року на 
КПВВ Щастя було також відкрито су-
часний багатофункціональний сервісний 
центр. За його аналогом було відкрито 
також сервісний центр у Новотроїць-
кому, а цьогоріч заплановано відкриття 
таких центрів на всіх КПВВ. У кожному 
сервісному центрі будуть діяти ЦНАПи, 
кімната відпочинку, кафетерій, вбираль-
ні, кімната матері й дитини, медпункт, 
аптека, відділення банку, магазин, по-
штове відділення, магазин супутніх то-
варів тощо. Також вони будуть обладнан-
ні Wi-Fi, системами кондиціонування, 
гарячим водопостачанням.

mtot.gov.ua

1 березня на окуповану РФ частину 
Луганської області України доставлено 
22,5 тонни гуманітарного вантажу.

Вантаж передано від Управління 
верховного комісара ООН у справах 
біженців.
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Без преувеличения скажу: у нас семья 
– потомственные трудоголики. Как под- 
росла Нина, уже с 14 лет помогала на 
ферме своей маме, моей бабушке На-
дежде Ивановне. У меня трудовой стаж      
начался еще раньше – с 12 лет.

Да, моя мама начала работать с 16 
лет вместе со своей мамой Надеждой 
Ивановной Евдокимовой. Доили тог-
да коров руками. В группе было около                       
20 голов.

Некоторое время мама работала в ро-
дильном отделении, раздаивала коров 
после отела и передавала в группы дояр-
кам. Сами понимаете, от ее добросове-
стного отношения зависела дальнейшая 
продуктивность животных.

Мама брала меня с собою рано. Пом-
ню, однажды приехала с ней на утрен-
нюю дойку, и тут выяснилось, что все 
ее напарницы заболели, и нам пришлось 
раздаивать весь сарай – это 200 голов. 
Благо, тогда пришла машинная дойка.    
И мне уже было восемь лет.

Не буду хвастать, но я без особо-

го труда вставала рано, на «доярскую» 
машину, во всем помогала маме. А 
когда мне исполнилось 14 лет, мне 
предложили на летних каникулах под-
менить доярку, и я согласилась. Была 
очень гордой, что перевыполнила 
план и получила 214 рублей и еще по-
дарок – ручку с встроенными в нее                                                                                     
часами.

Так я пошла по маминым стопам 
и проработала в совхозе «Авангард»          
20 лет.

Не хвастаюсь: трудолюбие и любовь к 
животным мне передались от бабушки и 
мамы. Я еще и дома держала 8-9 коров, 
по десятку поросят.

Без отца растила двоих детей, с ко-
торыми вместе вручную заготавливали 
корма. Когда распадался «Авангард», 
мы снова перешли на ручную дой-
ку. В то время моему младшему сыну 
Сергею было семь лет. Он тоже ездил 
со мной на дойку и выдаивал руками                                    
за раз по 8 коров.

Когда распался «Авангард», мне 

пришлось индивидуально 
заготавливать молоко для                         
молокозавода.

А сейчас, с 2014 года, я зани-
маюсь пчеловодством. Усердно 
осваиваю «секреты» новой для 
меня отрасли, заготовки лечеб-
ных препаратов, окончила кур-
сы нетрадиционной медицины 
– апифитотерапии. Параллель-
но с этим прошла курсы пека-
ря-кондитера и открыла киоск 
апифитотерапии «Здоровье» 
(это лечение медовыми пре-
паратами  и травами). Сейчас 
мы предлагаем людям более 
300 видов целебных препара-
тов. Большинство из них при-
готовлены на нашей семей-
ной пасеке. У нас еще много                                          
других замыслов.

Над нами могут по-
смеяться: подумаешь, «тру-
дяги», нашли чем хвастать. 
Всю жизнь «пахали», а                                                           
что нажили?».

Это как сказать? Мы жи-
вем полнокровной жизнью! 
Несмотря на возраст, у нас с 
Владимиром Федоровичем Зу-                                    
батенко еще много планов. И основой 
всему и сейчас, в трудное время, ос-
тается труд. Вы сами видите, высто-
ял тот, кто не боится трудностей, идет                                                                     
им наперекор.

Жаль тех, кто не выдерживает: спаса-

ется, уходя в наркоманию, оправдывает 
свое безделье.

Что бы там ни было, основой                     
нашей жизни остается труд.

А. ЗУБАТЕНКО, младшая дочь
Н. И. Шеховцовой, апитерапевт.

Ніна Іванівна Кондратенко себе без 
рукоділля просто не уявляє. Власне, 
завжди в творчих справах й її чоловік 
Анатолій Дмитрович. 

З ранньої весни до пізньої осені та-
лановита жінка разом зі своєю другою 
половинкою створює квіткову красу на 
подвір’ї. Та, звичайно, кожного дня впро-

довж всього року вона знаходить час для 
свого улюбленого рукоділля. І тут її фан-
тазія безмежна. Серветки, шарфи, светри 
вона зв’яже й оком не моргнувши. А які 
чудові іграшки створює разом із чолові-
ком! Просто очей не відвести, така краса. 
Їхнього Ємелю на печі, якого побачила в 
клубі кілька років тому, мабуть, не забу-

ду ніколи! Це було просто неймовірне 
видовище! 

«Ось, як вийшла заміж, так і в’яжу, 
і шию вже скоро 55 років, - говорить 
майстриня. - Це моє натхнення, без 
якого я себе просто не уявляю. Як тіль-
ки видається якась вільна хвилина, ви 
точно знаєте, де мене знайти – зі спи-
цями та пряжею у затишному кріслі. 
Вміти в’язати – це не тільки красиво, 
а ще й корисно. До того ж, коли бачиш 
результат своєї праці, ти стаєш ще ща-
сливішим. Бо бачиш, що це не дарма, 
таким чином ти подаруєш людям красу,                                                         
тепло та свою любов».

До всіх в’язаних цікавинок Ніна 
Іванівна ще додала створення обере-
гів. Її роботи завжди стають окрасою 
кожного заходу, що проходить в Ай-
дар-Миколаївці. А ще талановита жін-
ка має чимало грамот та подяк за свій                                       
гарний труд.

Завжди на творчій хвилі ще одна 
учасниця гуртка - Зінаїда Миколаїв-
на Дегтяр, яка багато років до виходу 
на заслужений відпочинок працюва-
ла директором Айдар-Миколаївського                                       
клубу.

За освітою жінка бухгалтер, а ось за 

покликанням – прекрасний організатор, 
справжня артистка, творчі здібності якої 
розкрилися як раз на посаді директора 
клубу. Стала активною учасницею теа-
трального гуртка «Фараони», зігравши 
чимало прекрасних ролей.

Зараз, не дивлячись на те, що знахо-
диться на заслуженому відпочинку, Зіна-
їда Миколаївна завжди уважно стежить 
за всіма новинами з рідного клубу, радіє 
успіхам та й сама є «зірочкою» «Надве-
чір’я». Всілякі творчі задуми з рукоділля 
вона чудово вміє втілити в життя. Під час 
карантину Зінаїда Миколаївна займалась 
виготовленням захисних масок за влас-
ним покращеним дизайном, щоб користі 
від такої маски було ще більше. Вона ні-
коли не зраджує своєму головному прин-
ципові – робити все виключно з натхнен-
ням та любов’ю. І не важливо, що це: 
зіграти спектакль, зшити маску, чи звари-
ти борщ. Якщо робити з натхненням, все                                                             
обов’язково вийде.

Ніколи не полишає натхнення ще 
одну прекрасну й талановиту учасни-
цю гуртка Людмилу Харківську. Вона 
також багатогранна особистість, яка 
не уявляє себе без якихось творчих мо-
ментів у житті. Вона залюбки виступає 
на сцені клубу, а також створює кра-
су власними руками. Особливо лежить 
душа її до в’язання. Завдяки цій любові 
вдається Людмилі Харківській створю-
вати ніжну красу своїх виробів, які за-
чаровують погляд та привертають увагу. 
Вона ставиться уважно до всіх деталей 
і дрібниць. Вважає, що секрет успіху в 
цій, та й у будь-якій справі, робити все 
з бажанням. Всьому можна навчитися, 
аби було бажання, впевнена майстриня. 
Ось так, петелька за петелькою, ство-
рює вона чудові, без перебільшення, 
витвори мистецтва, й багатьох надихає 
власним прикладом до розвитку своїх                                                                     
здібностей.

Ось таки вони, натхненні та талано-
виті, майстрині з гуртка «Надвечір’я». 
Вони здатні підкорити наші серця своїм 
оптимізмом, талантом та жагою до жит-
тя. Зі святом вас, чарівні жінки, весни в 
серцях та натхнення й радості кожного 
дня!

М. ТИХОНОВА.

В 1975 году мастер машинного доения Новоайдарской птицефабрики Нина 
Ивановна Шеховцова в числе первых перешагнула трехтысячный рубеж               
по надоям молока.

Ее показатель был рекордный – 4,1 тыс. кг на корову. Имя такого ударни-
ка многие знали. Она была награждена орденом Трудового Красного Знамени. 
Неоднократно в числе делегации ездила на сессии Верховного Совета Украины, 
видела свой портрет в Киеве на республиканской Доске Почета. Ее показывали    
по телевидению, о ней писали в газетах, награждали медалями, грамотами.

При Айдар-Миколаївському клубі працює гурток, який об’єднав у собі чу-
дових майстринь «золоті руки», фантазія яких не має меж, і які здатні 
створити неймовірну красу власними руками, мабуть, з усього, що припаде                                            
їм до душі. 

Називається цей гурток дуже виразно та поетично - «Надвечір’я». 
Найактивнішими його учасницями, які й під час карантину встигають 
створити щось новеньке та цікавеньке, є Ніна Кондратенко, Зінаїда Дег-
тяр і Людмила Харківська. Це справжні «зірочки» «Надвечір’я». Кожна з 
них займається рукоділлям уже багато років, має свої секрети, свої улюблені 
види мистецтва. Роботи талановитих майстринь ви можете побачити 
на чисельних виставках у клубі. Чого серед них тільки немає: і вишиті виро-
би, і в’язані, і серветки, оздоблені за різними техніками, і ляльки-мотанки,                                                                                        
й іграшки…

Та місцеві майстрині не тільки збираються разом, щоб створити щось 
неймовірне до чергової виставки, а й щоб поділитися своєю майстерністю одна 
з одною та з молоддю, яка цікавиться декоративно-ужитковим мистецтвом                                                        
та творчістю.

Н. Кондратенко З. Дегтяр Л. Харківська
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- Как пришла идея о том, 
чтобы посвятить себя созданию                                         
красоты?

-  После окончания университета я 
работала в банке. Но всегда было ощу-
щение, что это не моя работа, не моя 
сфера деятельности. Хотелось перемен, 
чего-то абсолютно противоположного. 
И, сама того не осознавая, начала читать 
и узнавать о разных профессиях именно 
в сфере красоты. 

Меня очень увлекло наращивание 
ресниц. Это не просто работа, а целое 
искусство. Ведь столько тонкостей в 
выполнении работы, очень много ню-
ансов, от которых зависит результат, 
процесс, который требует от мастера 
филигранного выполнения. Я очень 
часто сравниваю данный процесс                                                           
с работой ювелира. 

- И с чего Вы решили начать? 
Каковы были первые шаги на пути                 
к мечте?

- Как бы это не звучало банально, 
но началось все с ютуба. Решила по-
смотреть, что это такое, наращивание 
ресниц, сложно ли? Смогу ли я реали-
зоваться здесь? Пересмотрев массу ви-
део, я решила, что это очень сложная, 
кропотливая и монотонная работа, а я, 
к примеру, не люблю ни вязать, ни вы-
шивать, так как мне не хватает усид-
чивости. Но спасибо моим родным и 
близким людям, которые смогли пере-
убедить меня, посоветовав попробовать 
открыть для себя эту сферу, а именно                                                  
наращивание ресниц.

Второй шаг - поиск курсов, школы, 
где я могла бы освоить эту профессию. 
Я проходила обучение в г. Харькове.  
Не скажу, что это была очень хорошая 
школа с сильным курсом обучения, но 
это ведь я осознаю сейчас, а тогда я 
была воодушевлена и полна решитель-
ности, у меня была цель - научиться,                           
освоить что-то новое для себя. 

Как бы то ни было, базу я получила, 
а остальное зависело лично от меня: 
развиваться и расти как профессио-
налу или остаться на базовом уровне 
и попросту получать посредственные                              
работы. 

Именно для того, чтобы расти, 
я стараюсь часто посещать мастер 
классы, семинары. Ведь это такая 
сфера, которая очень быстро разви-
вается, и всегда нужно идти в ногу                                                                           
с новыми техниками.

- Сразу ли все получилось? 
- Конечно же, нет. Я труднообучаемый 

человек. Любой навык мне даётся очень 
и очень сложно. Так было и в реснич-
ном деле. Моя первая модель на курсе        
обучения пролежала 8 часов! 

Многие думают, что ничего в этом 
сложного нет. Очень часто мужчины 

подшучивают над своими половинка-
ми, мол, что сложного, лежи себе ров-
ненько, да спи. Но ведь нужно лежать 
на спине, не двигаясь, в одном положе-
нии, не открывая глаз! Это очень тяже-
ло. После обучения, по приезду домой 
началась практика. И вот моя первая 
модель спала. Она спит, а я рыдаю. 
Ведь такая ответственность, нужно сде-
лать красиво, а этот пинцет все норовит 
выпасть. Ресницы: та ли длина? А пон-
равится ли? А что скажут люди, краси-
во ли? Столько вопросов. Но, как гово-
рится, глаза боятся, а руки делают. Так 
всё и сложилось. Реснички получились 
очень даже хорошо. Натурально и кра-
сиво. Так что, в принципе, первый блин                                   
вышел не комом.

 Ещё у меня остро стоял вопрос, где 
мне работать, где поставить кушетку и 
все необходимое для работы. Казалось 
бы, мелочи, но очень существенные. 
Так как у нас в посёлке практически 
нет помещений, где новичок без боль-
ших затрат мог бы нарабатывать руку, 
практиковаться на моделях. Но нет ни-
чего неосуществимого. Главное – ве-
рить в себя, верить в то, что ты делаешь,                             
и поддержка родных и близких. 

- И сколько лет Вы уже в этой      
сфере? 

- В сфере наращивания ресниц ра-
ботаю уже более 3 лет. Сейчас освоила 
ещё новый для себя навык – это перма-
нентный макияж (татуаж). Стараюсь 
совмещать. В общем, теперь делаем не 
только красивые реснички, но и бров-
ки, губки, которые не смоются от воды, 
и в любую погоду можно оставаться                             
красивой и при макияже. 

- Что считаете самым слож-
ным в профессии, а что, наоборот,                   
легко?

- Сложность как для мастера -  это здо-
ровье. Приведу пример. Обьемное нара-
щивание ресниц (когда на одну ресничку 
наращивается 2 и более искусственные 
реснички) длится приблизительно 3 
часа. То есть, все это время мастер си-
дит. Не вставая и не двигаясь. Помимо 
личных потребностей вы отвечаете и 
за время клиента, поэтому стараешься 
выполнить работу в кратчайшие сроки. 
Очень устаёт спина. 

Все 3 года собираюсь на массаж, но 
всё время не до этого. Ещё одной из 
огромных проблем и минусов являются 
испарения клея. Клей, на который на-
ращиваются реснички, имеет сильные 
испарения. Для клиента он не вреден, так 
как у них минимальный контакт с ним. А 
вот мастер работает с клеем по 6, а то и 
по 9 часов подряд. Увы, но из-за этого у 
меня появилась серьёзная накопительная 
аллергия.  Что дается легко? Скажу так, 
не легко, а интересно.

Интересная профессия, так как ты 
знакомишься с разными людьми. Нуж-
но не только слышать клиента, но и 
подсказать, как будет лучше и краси-
вее. Ведь очень частое «мне реснич-
ки как у Кати, Светы, Тани» попросту                                                 
не могут подойти всем. 

Это красивая профессия, так как ты 
помогаешь подчеркнуть красоту глаз. 
Я так люблю эти фразы: «неужели это 
я», «какая красота»,  «вау, мне хоть на 
обложку журнала». Так приятно, ког-
да твои старания и труды приносят                        
такие эмоции. 

- Насколько я знаю, есть немало 
достижений, участий в конкурсах -    
пару слов о них.

-  Помимо многочисленных конфе-
ренций, мастер-классов и обучений 
я приняла участие в международном 
чемпионате по наращиванию ресниц, 
который проходил в г. Харькове. Это 
было нечто незабываемое! Чемпио-
нат проходил в стиле «космос». Было 
очень много участниц из разных го-
родов Украины, приехали мастера из                                                                
Польши, Белоруссии. 

Была невероятная атмосфера. Первый 
день был соревновательный. Я уча-
ствовала в двух номинациях. В каждой 
номинации введен тайминг: на каждое 
наращивание 2 часа. За это время нуж-
но было успеть качественно и красиво 
нарастить ресницы и по итогу получить 
оценки от жюри. Оценивали по мно-
гим критериям. В первой номинации 
среди 40 участниц я заняла призовое 3 
место, это было объемное наращива-
ние 2D. Во второй номинации среди 28 
участниц в классическом наращивании                                         
я заняла 2-е призовое место.

Во второй день проходило награж-
дение. Так как стиль был заявлен «кос-
мос», нужно было придерживаться 
дресс-кода - серебристого цвета. Вы 
только представьте себе, больше ста 
участниц, судей, моделей - и все, как 
звёздочки, в серебре. Это было что-то                                               
нереально красивое!

- А есть что-то или кто-то,             
кто вдохновляет?

-  Вдохновляют гуру моей профес-
сия. Каждый день смотрю работы 

топ-мастеров. Они вдохновляют, ведь 
даже самые топовые мастера ког-
да-то были новичками, росли в своей 
профессии, развивались и достигли                                                          
высот.

-  Есть ли у Вас какой-то                            
жизненный девиз?

- Девиз прост: хочешь что-то изме-
нить, начни с себя. Он для меня при-
меним на многие случаи жизни. Хо-
чешь красивые работы - начни с себя, 
иди учись. Хочешь изменить жизнь 
- начни с себя. Делай шаги. Хочешь 
изменить мир - начни с себя, сделай                                                     
свой вклад.

- Можете ли поделиться ка-
кими-то планами и мечтами                                                     
на будущее? 

- На данный момент разрабатываю 
программу обучения. Ко мне давно об-
ращались с вопросом, не преподаю 
ли я. Но все как-то не хватало реши-
тельности. Думала, смогу ли я доне-
сти до новичка нужную информацию, 
передам ли верно навыки в наращи-
вании ресниц, достаточно ли я сама                                                           
умею?

Но, отбросив все сомнения, перечи-
тав то, что уже прописано в обучающей 
программе, вижу, что смогу подготовить 
отличных коллег по этой прекрасной                                                      
профессии. 

Хочу в заключение добавить: верь-
те в себя. Пробуйте то, о чем мечта-
ли. Не бойтесь ошибок, а старайтесь 
развиваться, чтоб их не допустить. 
И, главное, только вы сами в силах 
что-то изменить в своей жизни. Не 
с понедельника, а именно сегодня,                                                                           
здесь и сейчас.

Вдохновляющие слова от девуш-
ки, которая не боится мечтать и                                
делать мечты реальностью.

С праздником Вас, милая Таню-        
ша, пусть мечты обязательно сбы-            
ваются, планы воплощаются в                                           
жизнь, оставайтесь такой доброй, 
жизнерадостной и прекрасной, делая 
этот мир красивее. В таком прекрас-
ном тандеме красота и доброта точно                                                              
спасут мир.

М. ТИХОНОВА.

Весна уже потихоньку вступает в свои права, и в это время года, 
а уж особенно к Международному женскому дню, каждой предста-
вительнице прекрасной половины человечества хочется блистать                                                                                                                  
и покорять своей красотой.

И, согласитесь, очень приятно, когда об этой красоте есть кому поза-
ботиться. Всегда поможет быть на высоте новоайдарским (да и не толь-
ко) красавицам очаровательная, позитивная, добрая и милая бьюти-мастер 
Татьяна Чупина. Девушка пользуется авторитетом и доверием своих кли-
енток. И она действительно этого заслуживает, ибо со всей ответствен-
ностью относится к любимой профессии, постоянно совершенствует навы-
ки. К тому же, ее мастерство подтверждено победами в профессиональных                                                                      
конкурсах.

О том, как происходило становление Татьяны в профессии, за что 
она ее любит, и с какими сложностями ей приходится сталкиваться –                                          
наше праздничное интервью.
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Походження назви
села Денежникове

«А що, у вас там усі багаті?», –  фра-
за, з якою за своє життя стикався кожен       
житель села Денежникове.

Поселення знаходиться у Новоай-                                                                                      
дарському районі на централь-
ній трасі Н-21, яка раніше 
називалася Шлях. В архіві вперше зга-
дується в 1863 році як «слобода Денеж-
никове», яка «розташована від Харкова 
238 верст і від Старобільської поштової                                                                                   
контори 18 верст».

Назва села навіть у минулому столітті 
цікавила всіх, кому хоч раз вдалося тут 
побувати. Старожил села Григорій Ан-
дрійович так переповідає цікаву версію: 
«Село отримало своє ім'я в честь помі-
щиків або просто маєтних братів Де-
нежникових. Ці брати програли в карти 
волів. За тих часів такий бик коштував 
великих грошей».

Дійсно, прізвище «Дєнєжніков» упер-
ше зустрічається ще в переписі населен-
ня часів Івана ІV Грозного. Власники 
його були знатними людьми та користу-
валися особливими привілеями. Такий 
висновок можна зробити, враховуючи 
той факт, що «красиві» прізвища давали 
наближеним до царя людям за їх заслуги                                                                           
в якості заохочення.

В «Тлумачному словнику» В. І. Да-
ля знаходиться наступне визначення 
слова ««дєнєжнік» – «майстер-монет-
ник». Тому, за цією версією, можли-
во, два брати були монетниками. Крім 
того, за давніх часів «дєнєжніком» 
називали сумку для грошей, а також                                           
трав'янисту рослину.

Виходячи з цього, можна припу-
стити, що сам власник прізвища Де-
нежніков або жителі хутора були май-
страми по виготовленню таких сумок, 
або збирачами трав, знахарями. Чуй-
кіна Лідія Василівна розповіла, що, 
можливо, першими засновниками                                                                          
хутора були 7 старовірів.

Виявилося, що версій походжен-
ня назви мого рідного села Денежни-
кове достатньо багато, до того ж, усі 
вони можуть бути реальними. Якщо 
про багатих братів я вже чула, то те-
орії з рослинами, старовірами були                                                      
мені невідомі.

Отже, таємничість вже на початку 
моєї пошуково-дослідницької роботи 
тільки підбадьорила мене. Я зрозуміла, 
що правильно пояснити ту чи іншу наз-
ву, розкрити її смислове значення і по-
ходження означає отримати важливу ін-
формацію про минуле свого краю: його 
природні умови, економіку, історичні                                             
події.

Народність
та самобутність

назв села Денежникове

Сучасні назви села Денежникове 
не потребують особливого тлумачен-
ня їх походження. Центральна – в цен-
трі, Залізнична – біля залізниці, Чка-
лова – на честь льотчика-випробувача                             
В. П. Чкалова.

Зовсім інше – це народні назви вулиць, 
які мають свою історію походження та 
пов’язані з особливостями рідного села. 
В них схований характер та генетичний 
код кожного денежниківця. Тепер я ча-
стіше буду вживати народні назви ву-
лиць, оскільки їхнє значення вже мені 
зрозуміле.

Особливо цікавими для мене ста-
ли розповіді довгожителів про пе-
ріод, коли вулиці ще не отрима-
ли сучасні назви. Якщо надсилали 
листа до денежниківців, то вказували 
назву села – Денежникове – та прізви-
ще, ім’я, по-батькові отримувача, без                                                                                 
вулиці.

У випадках, коли імена жите-
лів села співпадали, то людині при-
своювали порядковий номер. Інко-
ли між такими «тезками» виникали 

цікаві ситуації, коли листа вручали                                                                          
не тому адресату.

Народні назви певної місцевості вико-
ристовують і сьогодні, хоча здебільшого 
це старше покоління. Мені здається, що 
саме ці назви показують самобутність 
села Денежникове, а топоніми вклю-
чають у себе природні особливості            
місцевості.

У ході роботи вдалося з’ясувати 
походження назв села Денежнико-
ве та вулиць, які знаходяться на його 
території. Систематизація пошуко-
вого матеріалу привела до висновку, 
що народні назви мають більше від-
ношення до самобутніх особливостей                                                                 
села.

Найбільша кількість топонімів – ан-
тропоніми (власні назви) та назви, 
пов’язані з природними особливостями 
регіону. Хоча природа Денежникового 
змінилась, проте історія села і народні 
назви вулиць зберігають у собі ту са-
мобутність, котра вирізняється на фоні      
інших населених пунктів.

Довгожителів села Денежникове, 
на жаль, з кожним роком стає все мен-
ше. Для того, щоб зберегти пам’ять про 
топоніми рідної землі для наступних 
поколінь, я вирішила розмістити зі-
брану інформацію в мережі Інтернет, а                
саме на Youtube-каналі HistoryTime.

Особисто для мене дана робота по-
казала, наскільки багате моє рідне село 
на цікаві факти, легенди, історії. Топоні-
міка Денежникового дала уявлення про 
природні особливості регіону, і тепер 
народні назви вулиць будуть для мене              
загальновживаними.

А для того, щоб кожен денежни-
ківець дізнався про історію села, зі-
брану інформацію я надам до сіль-
ської бібліотеки. І сьогодні я піду 
вже не на Піщану вулицю, а на                                                                                          
«Черепашки».

Н. ЛІЩЕНКО, учениця 9-го класу 
Денежниківської ЗОШ, учасниця 
гуртка «Історичне краєзнавство», 

кер. роботи С. ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

Всі села, як і люди, мають свою біографію, й у кожного населеного пункту 
вона своя, особлива й неповторна. В усіх містах і містечках, селах і селищах 
є улюблені місця, шановані жителями. Про них розповідають різні цікаві 
історії та легенди. Найчастіше ці розповіді можна почути від людей, чиє                                    
життя нерозривно пов’язане з історією малої Батьківщини.

Моє рідне село – Денежникове, має давню історію. Вулиці села мають декілька 
назв, наприклад, вулиця Станційна та «Жабраївка» – це одна місцевість. Чому 
саме так і що означають невідомі найменування? Виявилося, що мало хто 
може відповісти на ці питання.

«Іди до старих, може, вони знають», – чула я найчастіше. На жаль, та-
ких людей у селі залишилося мало, але мені вдалося з ними поспілкуватися. Це 
Чуйкіна Лідія Василівна та Колпаков Григорій Андрійович. Саме їх розповіді 
стали основним джерелом у процесі дослідження топонімів села Денежни-
кове, бо в письмовій формі значення та історія походження назв рідного села                 
не збереглися.

Творча та активна
Наталя Ліщенко навчається в 

9-му класі Денежниківської ЗОШ 
та, як розповіла нам два роки 
тому, в майбутньому мріє стати                               
журналістом. 

Спілкуватися з нею приємно, бо 
дівчина вона відкрита та емоційна. На-
таля не спонтанно вирішила зупинити-
ся саме на журналістиці. Справа в тому, 
що вона з 4 класу пише власні казки. Та-
кож дівчинка організувала власну усну 
газету «Вісник шкільного життя», в 
якій розповідає про цікаві шкільні події, 
своїх друзів, однокласників. Робить 
юна журналістка це з гумором,  креа-
тивно, тому має багато прихильників          
своєї творчості.

- Ідей для казок, для замальовок я 
маю багато, - розповідає Наталя. – 
Як не дивно, вони до мене практично 
завжди приходять уві сні. Коли після 
шкільного дня я аналізую події, що ста-
лися, як повелася в них, хоп, і приходить 
якась ідея, яка й стає основою. Якщо 
не вдається додумати все до кінця, 
я знаю, що наступної ночі або під ра-
нок мені насниться продовження або 
закінчення історії. Писати – для мене 
це не важко. Я це обожнюю. Загалом, 
те, що я написала з самого початку, й 
стає моїм витвором. Дякую матусі за 
те, що підкидає мені ідеї та слідкує за 
тим, щоб все було написано грамот-
но, без помилок. Взагалі, батьки мене 
підтримують з моїм захопленням,           
і я цьому дуже рада. 

Наталя зі своїми творчими до-
робками залюбки бере участь у 
різноманітних творчих конкурсах. В 
школі дівчинка намагається навчати-
ся добре по всіх предметах. Цікавими 
для неї є точні науки - алгебра та 
геометрія. Натхнення часто знахо-
дить на уроках історії. Не залишає поза 
увагою й мови – українську, російську, 
англійську. Впевнена, все це допоможе 
їй досягти своєї мети й стати гарним 
журналістом. 

Наразі Наталя є учасницею гурт-
ка «Історичне краєзнавство», який 
відвідує з величезним задоволенням. 
Результатом пошуково-дослідницької 
діяльності стала робота про 
топоніміку села Денежникове, з якою 
дівчина й посіла переможне місце в 
обласному конкурсі. Так тримати!         
Подальших успіхів!

Зустріч учнів дев’ятого класу
з Григорієм Андрійовичем Колпаковим

Вид на «стару» школу, звідки почалася
розбудова вулиць села
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

Ремонт, перетяжка,
изготовление 

 мягКОЙ мЕбЕЛи.
050-039-92-95.

Куплю КРС
(коров, быков, тёлок).

099-567-07-47,
066-176-05-90.

Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕН-
НЫ. Продажа. Установ-
ка. Ремонт. Обслуживание.                
099-336-87-79.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.  
050-964-09-80.

услуги

аренда
Сниму ДОМ с последующим 

выкупом, 099-74-09-730.

куплю
ВІДХОДИ СОНЯШНИ-

КА та ОПИЛКИ або поміняю                    
на брикети. 050-596-27-80,     
096-14-88-628.

КРС, 099-005-75-77,                
098-008-78-21.

МОТОБЛОК, б/у.                         
096-589-20-01.

продам
Трёхкомнатную КВАРТИРУ с удобствами. 095-15-88-617.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-054-81-79.
Действующий МАГАЗИН. 050-168-85-42.
ПИАНИНО. 050-708-41-67.
Недорого НОВУЮ МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ (200 лит-                                                                                                                      

ров), две МЕДОГОНКИ (оцинкованная и алюминиевая).                       
050-90-122-03.

БЫЧКА. 25 дней. 095-22-67-754.
БРОЙЛЕРОВ, УТОК, ЦЫПЛЯТ, НЕСУШЕК и МЯСНЫЕ 

ПОРОДЫ, ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ, МУЛАРДОВ, СТАРТОВЫЕ 
КОРМА, АПТЕЧКИ. 099-71-35-870. Олег.

Компанія «АГРОСФЕРА» реалізує НАСІННЯ СОНЯШ-                                                                                       
НИКА, КУКУРУДЗИ (Лімагрейн, Евраліс, Сингента).                               
Знижка – 15 %. 099-783-60-58.

КАРТОФЕЛЬ. 066-53-10-855.
СЕНО. 050-045-38-76.

Повідомлення про планову діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Державне підприємство «Станично-Луганське досвідне лі-
сомисливське господарство» (код ЄДРПОУ 00993633) по-
відомляє про планову діяльність у вигляді заходів з поліп-
шення санітарного стану лісів, а саме проведення суцільних 
санітарних рубок у насадженнях, пошкоджених лісовими пожежа-
ми, з подальшим лісовідновленням, яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля, що відбуватиметься на території Щастинського району                                                      
Луганської області.

Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для уча-
сті в ній громадськості передбачені Законом України «Про оцінку 
впливу на довкілля». 

З повним текстом повідомлення можливо ознайомитись на 
сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля України                     
(http://eia.menr.gov.ua/uk/cases).

Усі зауваження та пропозиції громадськості до планової ді-
яльності необхідно надсилати до Міністерства захисту довкіл-
ля та природних ресурсів України, Департамент екологічної 
оцінки та контролю: вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, м. Київ, 03035, тел./факс (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

Выражаем благодарность родным, близким, одноклас-
сникам, друзьям, знакомым и незнакомым, всем добрым 
людям за помощь в организации похорон нашего внука,                                   
брата, племянника и дяди Гаманенко Игоря Григорьевича.

Інформація для отримання дозволу
на викиди забруднюючих речовин

в атмосферне повітря
для Приватного акціонерного товариства

«ВФ УКРАЇНА»

Дизель  генераторна установка (ДГ) Р33Е1 виробництва заво-
ду FG WILSON (Великобританія) потужністю 33 кВА (26,4 кВт) 
для аварійного електропостачання базової станції (БС) ПрАТ 
«ВФ Україна» розташована на території базової станції (БС) 
DON NOV NSP біля КТП, що існує за адресою: Луганська обл,                               
Новоайдарський район, с. Передільске.

На території проммайданчика знаходяться наступні джере-
ла утворення забруднюючих речовин: дизель-генераторна; ди-
зель  генераторна установка (ДГ) Р33Е1 виробництва заводу FG 
WILSON (Великобританія) потужністю 33 кВА (26,4 кВт); дизель-                  
генераторна, бак з дизпаливом V=144л. 

На джерелах відбувається викид наступних забруднюючих ре-
човин у кількості: оксиди азоту (у перерахунку  на діоксид азоту 
[NО+NO2] - 

0,039т/рік; оксид вуглецю - 0,0023 т/рік; сажа - 0,000136 т/рік; 
сірки діоксид - 0,0054 т/рік; метан - 0,000174 т/рік; неметанові 
леткі органічні сполуки/ вуглеводні насичені С12-С19 - 0,0029037 
т/рік; азоту (I) оксид[N2O] - 0,000145 т/рік; вуглецю діоксид -    
4,2594 т/рік.

Валовий викид складатиме - 4,3094587 т/рік.
Вплив роботи майданчика на оточуючу атмосферу визнача-

ється на підставі аналізу результату розрахунку розсіювання за-
бруднюючих речовин в  приземному шарі атмосферного повітря, 
який показав, що перевищень ГДК на межах житлових забудов                          
та на межах СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин немає.

Скарги та пропозиції надавати до Новоайдарської  районної 
державної адміністрації за адресою: 93500, Україна, смт. Но-
воайдар, вул. Незалежності,  2. Телефон/факс: (06445) 9-40-38. 
E-mail: rgana@loga.gov.ua.

За додатковою інформацією  звертатися за адресою: 01601 
м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.

Строк подання зауважень - один місяць з дня опублікування.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК 
на ім’я ІГНАТЕНКО Світлани 
Михайлівни, 12.07.1978 р. н., 
вважати недійсним.

Втрачений АТЕСТАТ ПРО 
ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ 
ОСВІТУ, виданий НВК Ново-
охтирська ЗОШ I-III ст. – ДНЗ 
на ім’я КОЛЯКИ Дмитра 
Юрійовича 1996 р. н., вважати                        
недійсним.

ПОСВІДЧЕННЯ ТРАК-
ТОРИСТА-МАШИНІСТА на 
ім’я СОКИРКА Олександра 
Вікторовича, 29.07.1984 р. н.,                           
вважати недійсним.

считать 
недействительным

5 марта –
3 года светлой памяти

ГНЕДЫХ
Виталия Юрьевича

В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцем

Помним, любим и скорбим.
Родные и близкие.

8  марта –
3 года светлой памяти

замечательной женщины, 
человека необыкновенной 
доброты и порядочности,

незаменимой, верной подруги
СКИБЫ Неонилы Ильиничны

(01.08.1938 г. - 08.03.2018 г.)

Вереницей летят года,
Из прошлого

стираются страницы...
Но память не забудет никогда,

Ушедших в небеса,
родные лица...

Все, кто знал Неонилу Ильи-
ничну, помяните ее добрым   
словом в этот день.

С любовью и скорбью –
подруги Лиля З., Нина Ч., 

сестра Валентина, зять.

ПОМНИМ.. .

Судоку

НАЙДЕН КОШЕЛЕК на рын-
ке возле склада. 095-68-94-122, 
Ирина.

стол находок
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С праздником весны, подруги!
Дорогая редакция! Очень хочу поздравить своих          

подруг по работе – почтальонов – с праздником 8 марта.
Много нас работало на узле связи, многих уже не 

стало. Из нас осталось только трое: я, Рая Кравцова и 
Маша Шопина. Это – труженицы «золотые» руки, самые 
терпеливые, самые выдержанные и закаленные, 
вместе проработали много лет (у каждой стажа по 
40 лет). Работали дружно, как одна семья. Всякое                
бывало: и слезы, и радость.

Новенькие у нас долго не задерживались: ра-
бота ведь непростая. Учили мы их, а потом 
идешь в отпуск, а уже через пару дней вызывают,                                     
подмена не явилась.

В те годы было столько почты, газет, журна-
лов, писем и денежных переводов! Когда наступа-
ли праздники, открыток разносили тысячи. Они 
потом еще целый  месяц приходили мешками, 
плюс еще и телеграммы. Пенсии разносили со 2 
по 20 число каждого месяца. Велосипед просто не 
выдерживал, часто ломался, а почтальону без него 
никак нельзя! Сами у себя сумки досконально про-
веряли. Не дай Бог, затеряется или письмо, или 
открытка, не будут людям вовремя доставлены.                                                               

Такого мы допустить не могли.
Праздников мы не видели, не знали, всегда на ра-

боте. Конечно, хотелось дома побыть, с семьей, но 
не отпускали. Замначальника была тогда Мария Ра-
кова. Она и доброй была, и справедливой. «Вас                                                                             
люди ждут», - часто говорила она.

Вот мы и старались, чтоб людей не подвести. В лю-
бое время года, в любую погоду мы торопились с почтой           
к нашим односельчанам.

Всякое бывало. Случались и конфликтные ситуации, 

но мы их все старались миром решать. Но все же больше 
было благодарностей. Бывало, идешь по участку, а у ворот 
уже люди встречают просто, чтобы «спасибо» сказать.

Это очень приятно, особенно при такой тяжелой ра-
боте. Сами судите. Летом – жара, зимой – холод и дни 
короткие. То дождь, то снег,  то бездорожье, а мы с фо-
нарями, мокрые свой путь держим. Пока домой добе-
решься, уже и ночь на дворе. А утром вновь на рабо-
ту. И так за годом год. Но мы трудностей не боялись,                                                                        
болезни переносили на ногах. 

Оглядываешься сейчас на пройденный путь, буд-
то и не жил вовсе. Пронеслась жизнь, будто сон.                
И порой кажется, что ты и вовсе забыт…

Но вот весна. В это время года словно крылья по-
являются. Так что поздравляю девчат, своих подруг и 
коллег по работе на почте: Таню Гарбуз, Катю Суво-
рову, Зину Колосову, Марию Сизову, Машу Кузнецо-
ву, Нелю Пшеничную, Раю Трунякову, Дусю Варзар, 
Тоню Благодарову, Аллу Гордееву, Юлю Руденко, Раи-
су Антонову и нашего начальника Аллу Масловскую, 
нашего почтальона Ларису с праздником весны. 

Дорогие мои! Не болейте, крепитесь и долгих- 
долгих лет жизни. Я вас всех люблю и обнимаю!

Дорогая редакция, от всей души поздравляю      
весь ваш коллектив. Удачи в вашем нелегком труде.

С уважением – Мария БЕЛИК (Кудинова),
с. Айдар-Николаевка.

Уважаемых Оксану Александровну КУРИЛОВУ
и Ольгу Ивановну ДУБОВУЮ

искренне поздравляем с юбилеем со Дня рождения!

Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.

И не важен возраст — важно, чтобы
Женщина любила и цвела!

И сегодня этого желаем
Женщинам роскошной красоты.

Чтоб любовь Ваша была бескрайней,
Исполняла все Ваши мечты!

Быть счастливыми, милыми, богатыми
От души желаем Вам сейчас.

Жизни долгой и успешной, яркой,
Ярче звезд на небе во сто крат!

Коллектив КНП «Новоайдарская многопрофильная больница».

Уважаемую Елену Владимировну ВАКУЛЕНКО
от всей души поздравляем с Международным женским днем!

В день волшебный и весенний
Можно женщинам мечтать

И летать на крыльях счастья,
Красотою вдохновлять!

Пусть же сказка настроенья
Не проходит никогда,

С Восьмым марта поздравляем!
Вам чудес всегда-всегда.

Пусть погода в Вашем доме
Будет солнечной и ясной,
Засияет пусть над крышей
Образ радуги прекрасной!

Пусть весною дышат мысли,
И не будет грусти в них,

Только легкости и счастья,
Достижений лишь больших!

Участники ансамбля «Акварели» и их родители,
односельчане, ансамбль «Тещи и свекрухи».

Чарівні жінки!

Прийміть найщиріші вітання з прекрасним святом краси і 
любові – Міжнародним жіночим днем 8 Березня! Жінки відомі 
своєю життєдайною енергією, талантом, особливою вродою, 
яка поєднується з гнучким розумом, цілеспрямованістю та 
діловитістю. А це є запорукою вирішення будь-яких існуючих 
проблем сьогодення.

Все найсвітліше, що є у нашому житті, – весна, радість,             
щастя, кохання, пов’язане з Жінкою – берегинею роду людського.

Говорити про жінок можна нескінченно. Але головна прав-
да полягає в тому, що ми, чоловіки, шануємо і любимо вас. 
Своєю мудрістю ви обминаєте гострі кути, терплячістю – 
зберігаєте мир вдома і на роботі, любов’ю до людей і до праці –                                                                                      
будуєте майбутнє. 

Сердечно бажаю вам міцного здоров’я, великого жіночого ща-
стя, добра, любові. Будьте завжди усміхнені, сповнені надій та 
оптимізму.

Хай кожна мить вашого життя буде сповнена теплом со-
нячних променів, жіночим щастям та родинним добробутом,                         
всепереможним почуттям кохання та світлими мріями!

С. ЗРАЖАЄВ,  голова Новоайдарської  районної 
організації Профспілки працівників освіти і науки.  

Адміністрація Новоайдарської обласної санаторної школи
вітає чарівних жінок закладу та ветеранів праці

зі святом весни – 8 березня!

Шановні, дорогі, прекрасні, чудові,  жінки! Прийміть сердечні 
вітання! Ваші енергія, відповідальність, активна життєва позиція 
несуть у світ злагоду, добро і любов. Бажаємо вам завжди бути 
щасливими, здоровими, оточеними ніжністю і турботою. Нехай 
вас завжди супроводжує впевненість у завтрашньому дні!

В цей день весняний, 
В цей день святковий 

Бажаємо щиро, бажаємо радо 
Безхмарного неба, сонця в душі, 

Здоров’я міцного, приємного слова, 
Натхнення, кохання й краси! 


