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21 липня відбудуться позачергові вибори до 
Верховної Ради України. Ми з вами будемо оби-
рати не просто народних депутатів, а курс дер-
жави на наступні роки. Від нашого вибору за-
лежить майбутнє наших дітей та онуків. Ми 
з вами маємо шанс раз і назавжди знищити 
олігархічну систему влади в країні. Систему, яка 
стала тягарем і унеможливлює процес перспек-
тивного розвитку та підвищення стандартів 
життя. Цю стратегію оголосив Президент 
України. Разом з вами, з вашою допомогою та 
за вашої підтримки, готова допомагати Воло-
димиру Зеленському кардинально змінити наше 
життя.

Влада і у центрі, і на місцях повинна ста-
ти відповідальною перед українським наро-
дом – єдиним джерелом влади, про що свідчить 
Конституція України.

Досить відвертої брехні та популізму. На-
став час покінчити з корупцією, свавіллям і без-
законням. В Україні повинно панувати верховен-
ство права. Ніяких недоторканих! Усі повинні 
бути рівними перед Законом! Всі ми: і депутати, 
і Президент, і будь-який мешканець нашої дер-
жави - є громадянами України та маємо однакові 
права і обов’язки. Лише у правову державу при-
ходять інвестори. Тільки здолавши корупціонерів 
при владі, ми забезпечимо зростання економіки, 
збільшення доходів громадян та покращення 
стандартів нашого життя.

Під час виборчої кампанії я провела десятки 
зустрічей в районах, які входять до складу 113 
одномандатного виборчого округу. Дуже вдячна, 
що ви приходите, ділитеся своїми проблемами, 
дискутуєте. Я радію з того, що після зустрічей 
ми з вами стаємо єдині у висновку: усі пробле-
ми сьогодення – це прорахунки або недопрацю-
вання місцевої чи центральної влади. Тому я ще 
раз наголошую: владу слід вибирати виваже-
но і відповідально. Ми з вами наймаємо людей 
у владні кабінети для того, щоб вони працюва-
ли на благо держави та забезпечували нам з вами 
гідне життя. Про це повинен пам’ятати кожен, 

хто прийде на виборчі дільниці 21 липня. Нам 
усім слід припинити наївно вірити тим, хто пере-
творив владу у «корито». Ми на власному житті 
відчуваємо, до чого вони довели країну, зробив-
ши нас, українців, жебраками. 

Я знаю проблеми українського села, я буду до-
помагати вам їх вирішувати. Я готова змінити 
ганебну практику, коли кандидат їде до виборців 
раз на п’ять років, а потім зникає у Києві і 
залишає нас наодинці з проблемами. Я, як завж-
ди, відкрита і зостаюся з вами для співпраці. 

Якщо ви налаштовані змінювати наше життя на 
краще, то давайте зробимо це разом! 

Прошу вашої підтримки 21 липня і обіцяю 
гідно представляти вас і ваші інтереси у вищо-
му законодавчому органі держави – Верховній 
Раді України.

Кандидат у народні депутати України 
по 113 одномандатному виборчому округу 

ВІТА СЛІПЕЦЬ.

Шановні 
новоайдарці!
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- Зупинимо війну! 
- Усі пенсіонери Луганщини отримають щомісячні 

доплати до пенсій. Доплати, які отримують пенсіоне-
ри зі статусом ВПО, поширимо на всіх пенсіонерів Лу-
ганщини, адже вся область постраждала від війни, і всі 
мають отримувати такі доплати. 

- Зробимо тарифи доступними -  законодавчо зафік-
суємо тарифи на комунальні послуги, які не перевищу-
ють 15% від середньої зарплати та пенсії.  

- Капітально відремонтуємо дороги державного, 
обласного та місцевого значення. Будівництво доріг – 
у пріоритеті: від центральних магістралей до районних 
центрів на першому етапі (2019-2020 рр.) – до доріг від 
найбільших громад до райцентрів на другому (2019-
2021 рр.) і до всіх населених пунктів – на третьому ета-
пі (2019-2022 рр.).

- У 2019 р. розпочнемо будівництво залізничної ма-
гістралі «Білокуракине – Сватове». 

- Впровадимо систему дотацій тваринництву та 
аграрному виробництву. Прирівняємо роботу на при-
садибній ділянці до індивідуальної трудової діяльності 
із зарахуванням соціального стажу для подальшого на-
рахування пенсій.

- Сільській медицині – нову якість! Продовжимо 
ремонт, забезпечення найновішим медобладнанням та 
транспортом усіх ФАПів округу. Гарантуємо збережен-
ня безкоштовної первинної медико-соціальної допомо-
ги. Розширимо дію програми «Доступні ліки».

- Захистимо нужденних, створимо умови для роз-
витку активним! Продовжимо  процес залучення ін-
вестицій для розвитку громад та створення робочих 
місць. Розширимо державну програму пільгового кре-
дитування житлового індивідуального будівництва на 
селі. Подальша фінансова підтримка та забезпечення 
необхідним обладнанням шкіл, дитячих садочків, сіль-
ських будинків культури, соціальних об’єктів та об’єк-
тів інфраструктурного забезпечення.

Курило
Віталій Семенович

Народився 2 лютого 1957 року в селищі Білокураки-
не Луганської області, громадянин України, протягом            
останніх п’яти років проживає на території України, осві-
та вища, народний депутат України, безпартійний, про-
живає в місті Старобільськ Луганської області, судимість 
відсутня, самовисування.

МИ – ОДНА КОМАНДА, ЗЕМЛЯКИ!

 

ПА



3«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  38     18  лИпНЯ      2019 р.

СТОП-война!
В случае моего избрания народным депутатом Украины, в 

первую очередь, буду бороться за полное прекращение военных 
действий, что я делаю и сейчас.

После вывода с территории Украины всех людей с оружием 
главная цель деятельности - восстановление разрушенных домов 
и налаживание мирной жизни в Луганской области.

Рабочие места
- возрождение и развитие отечественного производителя, прив-

лечение инвесторов;
- создание свободно-экономической зоны на Луганщине;
- пересмотр налогового кодекса. Налоги должны стимулировать 

развитие предпринимательства, а не угнетать интересы произво-
дителя;

- развитие энергосберегающих и экологически чистых                     
технологий;

- осуществление народного контроля за деятельностью пред-
приятий, предоставляющих населению жилищно-коммунальные 
услуги; буду добиваться снижения цен на газ и водоснабжение;

- пересмотр пенсионного законодательства и приумножение 
всех социальных выплат, предусмотренных действующим зако-
нодательством;

- развитие программы «Питьевая вода». Один из способов реше-
ния этой проблемы в Луганском регионе - строительство питьевых 
бюветов бесплатного использования, по опыту пгт. Юбилейного.

Налоговая политика
- бюджет должен формироваться «снизу вверх». Местные со-

веты должны иметь возможность реального влияния на работу 
предприятий, расположенных на территории совета, независимо 
от формы собственности и ведомственной принадлежности;

- помощь в создании новых предприятий;
- высшие органы исполнительной власти не должны вмеши-

ваться в деятельность органов местного самоуправления;
- распределение средств бюджета - под местным                                                    

самоуправлением.

Образование
Финансирование образования должно быть достаточным, как для про-

ведения учебного процесса (включая зарплату педагогам), так и для его 
технического обеспечения. Буду отстаивать решения властей за мощ-
ное финансирование образования. Образовательные программы долж-
ны основываться на передовых системах, на базе новых технологий и                 
технических средств обучения.

Здравоохранение
Здравоохранение должно начинаться не в медицинском учреждении, а 

в здоровом образе жизни.
Буду применять максимум усилий в решении вопроса доступности 

квалифицированной медицинской помощи и страхования для всех граж-
дан Украины, включая стариков, инвалидов всех категорий и маленьких        
детей.

Инфраструктура
Полный аудит состояния автодорог в районах области. Люди, виновные 

в хищении средств, должны сесть за решетку. Я беру на себя обязанность 
построить и отремонтировать все дороги на своем округе. Мои слова не 
расходятся с делом.

Молодежная политика
Буду отстаивать право молодежи на образование, трудоустройство и 

обеспечение нормальных условий для создания семьи. Для молодых се-
мей с детьми должны создаваться возможности для приобретения соб-
ственного жилья. Буду добиваться строительства новых и восстановления 
работы спортивных залов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных 
комплексов.

Должны быть восстановлены детские клубы по месту жительства, ко-
торые бы функционировали за счет местных бюджетов.

Буду способствовать организации на территории избирательного окру-
га органов самоорганизации населения и вместе с ними будем обсуждать 
и решать социально-экономические проблемы территории.

Регулярно буду вести личный прием граждан на территории  
избирательного округа.
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Я всю жизнь отдаю себя спорту. 
Мне очень хорошо известно чув-
ство победы!

Победа - это не только радость, 
но и большая ответственность пе-
ред теми, кто ждет ее от тебя.

И верят, что она будет не един-
ственной в твоей жизни.

Живя среди прекрасных людей, 
принося им радость своим трудом, 
не могу представить, что моя Ро-
дина может скатиться в экономиче- 
скую пропасть и стать ненужной в 
современном, высокотехнологиче-
ском сообществе. И растеряет все 
свои ПОБЕДЫ прошлых лет.

Меня не надо учить как поко-
рять мир, как честно отдавать свои 
силы и возможности для людей и 
ради людей. Меня всему этому на-
учили моя семья, школа, спорт и                                                 
ЛУГАНЩИНА!

Я знаю, что я не один, кто хо-
чет, чтобы в Украине, на Луган-
щине, были мир и благополучие, 
создавались рабочие места! А в ме-
дицине, образовании и в сельском 
хозяйстве внедрялись современные                   
технологии!

Один из них - Владимир Струк!
Я завидую землякам из Троицко-

го, Сватовского, Новоайдарского, 
Старобельского, Белокуракинского 
и Кременского районов, что они бу-
дут жить и совместно работать с че-
ловеком, который всю свою жизнь, 
свои Победы во всем дарит людям!

21 июля 2019 года придите на 
избирательные участки и прого-
лосуйте за свое мирное, доброе и     
достойное будущее!

Я сделал выбор! Владимир 
Струк! 

Голосуй – стыдно не будет!

Ольга Бризгіна, заслужений працівник 
фізичної культури і спорту України, три-
кратна чемпіонка Олімпійських ігор. У 
складі збірних команд СРСР і України бра-

ла участь в Олімпійських іграх у 1988 і 1992 
роках, на яких виборола три золоті і одну 
срібну медалі. У 1987 і 1991 роках стала 
чемпіонкою світу з бігу на 400 метрів.

- Володимира Олексійовича знаю 
давно, ще по Луганську. Часто з ним зу-
стрічалися на різного роду спортивних 
заходах. Зустрічалися саме тому, що він 
завжди приділяв велику увагу спорту. 
Сам боксер, він багато зробив для роз-
витку цього виду спорту на Луганщині і 
особливо в ті роки, коли став на чолі фе-
дерації боксу Луганської області. Всіля-
ко допомагав розвиватися і іншим видам 
спорту в області. 

Взагалі, там, де Струк – завжди все 
розвивається і успішно працює. Така 
він людина. Скільки зробив для сели-
ща Ювілейного, будучи його головою! 
Скільки зробив для області, одні бювети 
чого коштують, адже вода - це найперша 
річ, яка необхідна людині. А їх він збу-
дував 13: у Кремінній, Сватовому, Тро-
їцьку, Білокуракиному, Старобільську.

В нього є багато задумок і в галузі бу-
дівництва, і в розвитку інфраструктури 
регіону. Саме тому він потрібен нам у 
парламенті.

Мені ж, передусім, хочеться, щоб роз-
вивався і розквітав спорт. А без мецена-
тів, без спонсорів цього не добитися. У 
всьому світі спорту, здоровому способу 
життя віддається велика перевага. Добре 
було б, якби і в нас будувалися стадіо-
ни, манежі, басейни, спортивні майдан-

чики, а не витрачалися гроші на війну. 
І нам потрібні такі люди в парламенті, 
які б були зацікавлені у здоровій нації, у 
сильній Україні. Щоб все це працювало, 
потрібні відповідні закони. Тоді видатні 
спортсмени не будуть покидати Україну 
у пошуках кращих умов для тренувань, 
у пошуках можливостей більш повно 
про себе заявити у спорті. 

Володимир Олексійович - саме така 
людина. Він бачить проблему, знає, як 
її вирішити і, не відкладаючи у довгий 
ящик, реалізовує задумане.

Далеко за прикладом ходити не треба: 
ось спортивний банер, який тільки сьо-
годні встановлено за сприяння Володи-
мира Олексійовича і його команди. Нам 
не вистачало цієї візитної картки нашої 
організації. Тепер відвідувачі стадіону 
будуть бачити і знати, що тут працює об-
ласна федерація легкої атлетики.

Ми бажаємо удачі Володимиру Олек-
сійовичу Струку. Його перемога на 
виборах буде на благо народу країни, 
області і регіону. Я впевнена, що нам 
за нього соромно не буде. А регіон не-
одмінно розквітне завдяки господар-
ським і організаторським здібностям 
Володимира Струка, завдяки його 
таланту творити навколо себе                          
красу і затишок.

Вячеслав Глазков – заслуженный мастер спорта Украины, воспитанник Луган-
ской школы бокса, супертяжеловес. Награжден орденом "За мужество" III степени 
(4 сентября 2008) - за достижение высоких спортивных результатов на XXIX лет-
них Олимпийских играх в Пекине (Китайская Народная Республика), проявленные 
мужество, самоотверженность и волю к победе, подъём международного автори-
тета Украины. 

Из-за травмы колена (2016 год) последнее время не выступает, живет в Америке.
Вячеслава Глазкова и Владимира Струка связывает давняя дружба, истоки кото-

рой уходят в те годы, когда Владимир Струк возглавил федерацию бокса Луганщины, 
а Вячеслав только начинал карьеру.

Струк увидел в молодом боксере большой потенциал и всячески поддерживал 
юное дарование – словом, делом, финансами. И часто – личным присутствием на 
поединках. 

Вячеславу почему-то особо врезался в память бой в Екатеринбурге, который он 
выиграл у россиянина Дениса Бахтова. 

- Вспоминаю, как гудел зал во время боя, но, казалось, один человек - Струк - 
перекрикивает все пять тысяч зрителей! У меня в ушах звенело: «Слава, давай!» И 
этот призыв не позволял отступить. Так и победил! Когда есть единая команда, то 
победа всегда будет за нами! Я рад, что председатель Ассоциации бокса Луганщины 
Владимир Алексеевич Струк играет ключевую роль в моей команде, - подчеркнул 
Вячеслав Глазков.

А Владимир Струк взял тогда кратковременный отпуск и поехал болеть. 
- Как описать эмоции, которые переполняют душу? Представьте себе: разница - 

три часовых пояса и пять тысяч зрителей, среди которых и наша небольшая, но гор-
дая команда... Развевающийся украинский флаг, и речь рефери - «Непобедимый, пер-

спективный, супертяжеловес Вячеслав Глазков! Луганск. Украина». Это гордость, 
это дрожь по всему телу! - с воодушевлением вспоминает Владимир Струк.

Сегодня их разделяет гораздо большее расстояние. Но учитель даже из-за океана 
ощущает поддержку своего ученика, который, прорываясь через тысячи километров, 
взывает: «Алексеевич, побеждай! Когда мы единая команда - победа будет за нами!»
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По можливості «ВН» надає сло-
во усім, хто має бажання про себе 
розповісти.

Приміром, у випадку з Валенти-
ною Ретівовою – відомим в Украї-
ні зернотрейдером - все зрозуміло 
щодо вибору територїї - її коріння 
на Луганщині. Тут вона народилася, 
тут починала працювати звичайним 
бухгалтером в одному із сільгосп-
підприємств. За цей край і його 
людей болить у неї душа, саме тут і 
хотіла б стати  у нагоді у разі довіри 
земляків.

Побільше довідатися про цю 
людину – успішного бізнесмена, 
чарівну жінку, дружину, матір допо-
може ця публікація. Вона допоможе 
зрозуміти внутрішній і зовнішній 
світ людини, яка уміє добиватися 
цілей, що ставить перед собою.

Тож:  Ретівова Валентина          
Іванівна.

Народилася 15 березня 1972 
року в селі Розсохувате Мілов-
ського району Луганської облас-
ті, громадянка України, протягом 
останніх п’яти років проживає на 
території України, освіта вища, 
фiнансовий директор, ТОВ "ЦИТО 
ОПТIМА", безпартійнa, проживає 
в селі Козин Обухівського району 
Київської області, судимість відсут-
ня, суб’єкт висування – Політична 
Партія "ПАТРІОТ".

Валентина Ретівова – цілеспря-
мована й амбітна та при цьому 
жіночна та чуттєва. Вона успіш-
на бізнес-леді, мати, дружина та 
надзвичайно дивовижна українка,                    
котра вірить, що потенціал для 
здійснення мрій присутній від са-
мого народження у кожній людині. 
Її професія тому доведення. Вален-
тина є зернотрейдером. Тобто саме 
тією людиною, яка допомагає сіль-
госпвиробнику реалізовувати виро-
щену продукцію. 

Ось як про створення нині 
успішної компанії розповіла сама 
Валентина: «Наша компанія з’яви-
лася на початку  2000 р. В цей час 
уже можна було спостерігати, як 
встановлюються відносно цивілізо-
вані стосунки між учасниками рин-
ку. Для входження в бізнес треба 
було, скоріше за все, бажання бути 
незалежним і рішучість робити 
щось нове (створювати продукт чи 
послугу), ніж серйозні капітало- 
вкладення. На той час в парадигмі 
«покупець-продавець» не вистача-
ло  налагодженої, чітко організова-
ної комунікації. З цього виходить, 
що цілком реально було заробляти 
на суміщенні побажань обох сторін, 
маючи необхідну інформацію про 
їх наміри. Простіше кажучи, це на-
зивається посередництвом. З нього 
ми й починали. Важливо відзначи-
ти, що ми не лише організовували 
комунікацію з двох сторін, як таку. 
Ми підходили до цього процесу 
з абсолютною відповідальністю. 
Якщо брались за ведення якоїсь 
справи, то гарантували обом сторо-
нам повну  безпеку і несли відпові-
дальність за весь процес. Не мож-
на сказати, що все було ідеально. 
Адже ми живемо в реальному світі. 
Звичайно, траплялися казуси різно-
го характеру, доводилося вирішу-
вати всі можливі неузгодження, та 
ми не кидали ніколи почату справу 
до моменту завершення з бажаним 

результатом.
В ті часи багато хто займався 

посередництвом у сільському гос-
подарстві. Так як тоді ця сфера не 
притягувала уваги великого бізнесу. 
Був страшний дефіцит комунікацій. 
Про інтернет тоді ніхто не чув.

Завдячуючи позиції надійного і 
відповідального посередника, ми 
швидко завоювали довіру як у фер-
мерів, так і в компаній, що потре-
бували їхньої продукції. Ми відріз-
нялися від інших тим, що несли 
відповідальність не на словах, а 
на ділі. І якщо одна із сторін несла 
збитки з причини неузгодженості, 
то наша компанія в якості посеред-
ника компенсувала всі незручності.

…У 2000-х було створено під-
приємство, яке самостійно почало 
займатися закупівлею сільгосппро-
дукції. Зовсім скоро ми побачили, 
що рухаємося у правильному на-
прямку. Сільгоспвиробники на-
вчилися продавати самостійно, по-
слуги посередника втратили свою 
актуальність.

Як тоді, так і зараз глобальні 
гравці ринку не  заглиблюються у 
процес далі портового терміналу, а 
сільгоспвиробники не можуть за-
безпечити логістику. Так би мови-
ти, від поля до порту, судна. Отут 
якраз і виникає необхідність в та-
ких компаніях, як наша, яка візьме 
на себе всі ризики цієї ділянки екс-
порту і перевалки зерна, вирощено-
го на українській землі. Хочу ска-
зати, що це дуже складний процес, 
багато ризиків, багато перемовин і 
постійна присутність «людського 
фактору». 

Понад 10 років ми співпрацюємо 
практично з усіма транснаціональ-
ними компаніями, які працюють на 
українському зерновому ринку».

Жінка - бізнесмен завжди при-
вертає до себе увагу. Тому не дивно, 
що в пресі немало публікацій про 
Валентину Ретівову та інтерв’ю з 
нею.  Журналісти часто запитують, 
чи не важко жінці бути успішною у 
бізнесі. 

Пані Валентина вважає, що ха-
рактер є ключовою умовою успіш-
ної людини, незалежно від її ста-
тевої приналежності. А от щодо 
образу «залізної леді», то Валенти-
на Іванівна частково погоджується, 
адже завжди для когось є суперни-
ком. А в бізнесі не терплять слаб-
ких, невпевнених у собі, неамбіт-
них партнерів. 

Безумовно, нелегко поєднувати  
роботу і сім’ю, та Валентині Іванів-
ні і це прекрасно вдається. Ось як 
про це каже сама жінка: «Той факт, 
що я займаюся улюбленою спра-
вою, наповнює і окрилює мене, ро-
бить цікавою для оточуючих. Адже 
тільки захоплена людина заряджає 
своєю енергією тих, хто її оточує. 
Такій людині цікаво жити, щодня 
вона відчуває радість нових від-
криттів. І мої рідні це також відчу-
вають і у всьому мене підтримують. 
І ще я дотримуюсь такого правила, 
що всі питання і проблеми, пов’я-
зані з роботою, повинні залишатися 
на роботі. Коли я переступаю по-
ріг своєї оселі, я віддаю всю себе 
своїй родині. Я вважаю, що сім‘я 
заслуговує на те, щоб віддавати їй 
найкраще, що в тебе є: любов, щи-
рість, ніжність і турботу. Особливо 

це стосується найдорожчого – моїх 
дітей».

Жителям Новоайдарщини,  яка є 
аграрним районом Луганщини, пев-
но, буде цікаво, що думає про роз-
виток цієї галузі кандидат в народні 
депутати В. Ретівова.

«Землю потрібно любити 
по-справжньому, - говорить канди-
дат, - і вона обов’язково віддасть 
тобі більше, але не відразу. Я з ве-
личезною повагою ставлюся до 
людей, які дійсно люблять свою 
землю, живуть цим, і, повірте, вона 
- земля - дякує їм за це щедрими 
врожаями. Найбільше стримують 
розвиток нашого аграрного сектору 
брак інвестицій та брак підтримки 
держави. Держава чомусь забуває 
про те, що перш, ніж корова дасть 
молоко, її потрібно нагодувати, 
створити для неї хороші умови 
утримання, щоб вона спокійно пе-
ретравила корм і дала нам молоко. 
Але замість турботи чомусь лише 
вимагають: дай, дай, дай... Нам 
потрібно навчитися віддавати для 
того, щоб потім отримувати щось 
взамін. Я думаю, що у нас достат-
ньо професійних цілеспрямованих 
людей, яким просто потрібно пере-
стати заважати робити свою роботу 
якісно. Їм потрібно допомогти і під-
тримати, так би мовити, матеріаль-
но. А реформи насамперед потрібно 
проводити в собі, а за результатами 
цих реформ вже братися за країну. 
В іншому випадку ми приречені на 
провал».

Безумовно, пані Валентина ві-
рить у майбуття країни, а тому ви-
рішила, що має і сама спробувати 
впливати на процеси, які проходять 
в країні. Саме тому  представляє на 
виборах партію «Патріот».

Ось як сама кандидат пояснює 
своє рішення боротися за право 
бути народним обранцем.

- Я йду на вибори по 113-му 
виборчому округу тому, що це 
сільськогосподарський регіон Лу-
ганської області. Мій дід керував 
радгоспом ім. Леніна в Міловсько-
му районі 49 років поспіль. 

Тому я народилася і виросла в 
селі, і все моє життя пов’язане із 
сільським господарством. Остан-
ні 27 років моя діяльність напря-
му пов’язана з аграрною галуззю. 
Я починала рядовим бухгалтером 
в господарстві «Діброва» Мілов-
ського району і до цього часу під-
тримую добрі стосунки з моїм ко-
лишнім керівником Пархоменком 
Павлом Степановичем і головним 
бухгалтером Кореняк Тетяною 
Петрівною. І я дуже вдячна їм за                             
науку, яка допомогла мені рухатися 
далі самостійно.

Я не за чиїмись розповідями 
знаю, який тяжкий труд аграріїв, 
чого варта кожна тонна виробленої 
продукції і яку долю в економіці на-
шої держави займає нині сільське 
господарство. Якщо бути точніши-
ми – це 30 % ВВП і близько 50% ва-
лютної виручки. Тому можна сміли-
во стверджувати, що село сьогодні є 
основою нашої держави і основною 
бюджетоутворюючою галуззю еко-
номіки. Раніше, коли Україна була 
індустріальною країною, а сільське 
господарство знаходилося в зане-
паді, про сільських жителів прак-
тично забули. Але сьогодні, коли 

Україна трансформується в аграрну 
країну, уряд просто не має права 
так до нас ставитися, як в останні 
десятиліття. Про нас просто забули, 
не помічають, нас ігнорують і не хо-
чуть  рахуватися з нашою думкою.

За всі роки незалежності ми так 
і не відчули тієї свободи і впевне-
ності у завтрашньому дні, на які ми 
розраховували. Наші діди передали 
нам багатий спадок, який збирали 
тяжкою працею у післявоєнні роки, 
аж до здобуття нашої незалежнос-
ті, забуваючи про своє здоров’я і  
відпочинок заради щасливого жит-
тя своїх дітей та онуків. Однак, на 
жаль, всі ці багатства сьогодні про-
сто привласнені невеликою групою 
людей, які вважають нашу країну 
своєю власністю, а народ – обслу-
говуючим персоналом.

Ми всі з вами знаємо цих людей. 
Ми кожного дня бачимо їх в теле-
візорі та чуємо в новинах. Вони 
нав’язують нам помилкові думки 
через свої телеканали, радіостанції 
і газети. Вони намагаються керува-
ти нашою свідомістю. А особливо 
незгодних грати за їхніми правила-
ми залякують підконтрольними їм 
силовими структурами, відкрива-
ючи надумані кримінальні справи, 
відбирають бізнес та майно, вважа-
ючи себе господарями наших доль.

Зараз відбувається зміна поко-
лінь. Молодь уже не так піддається 
їх впливу через телевізор. З кожним 
днем все більше прокидається дух 
свободи і власної гідності. І сьогод-
ні ми з вами просто не маємо права 
дарувати їм ще 5 років нашого май-
буття. Зараз ми  маємо унікальний 
шанс змінити наше життя на краще, 
звільнити нашу пам’ять від порож-
ніх обіцянок та надій, які не збули-
ся. Відкинути сумніви і дати мож-
ливості новим людям, які люблять 
свою Батьківщину, свій дім, свою 
сім’ю, будувати нову Україну, в якій 
поважають труд людей і шанують 
людей похилого віку, де Конститу-
ція захищає права всіх громадян, 
а не тільки князьків, де покарання 
не минеться для всіх, хто пору-
шує закон, а нинішнім господарям 
життя визначена гідна пенсія по їх                                             
заслугах. 

Я знаю, що буде нелегко, що 
самій це неможливо. Тому йду на 
вибори не сама, а зі своїми одно-
думцями, які об’єдналися в партію 
«Патріот». Тут немає олігархів та 
їх прислужників, немає колишніх і 
нинішніх політиків, ми не захища-
ємо інтереси чужого бізнесу і не 
поклані рятувати чиєсь майно. Тут 
зібралися розумні і порядні люди 
– справжні патріоти своєї землі. 

Наша мета – вільна мирна і багата 
Україна. 

Ясна річ, понад усе, потрібно 
зупинити війну і повернути у роди-
ни солдат. Відновити і побудувати 
дороги, написати нові закони, які 
будуть працювати на людей, а не на 
тих, хто їх пише.

Тому сьогодні я прошу вашої 
підтримки і допомоги у досягненні 
нашої з вами спільної мети. Тільки 
разом ми зможемо здолати всі біди 
і труднощі, на які нас прирекли ни-
нішні владники.

Давайте разом скажемо: досить 
випробовувати нас на міцність, ми 
гідні кращого життя, це наша, а не 
ваша країна, ми господарі у своєму 
домі! Ви підтримуєте мене?

Я твердо налаштована відсто-
ювати наші з вами права на гідну 
повагу до нас і нашої праці, доби-
ватися прав і свобод, гарантованих 
Конституцією України, захищати 
інтереси кожного виборця і його 
громади.

Так склалося, що мене у моїй по-
всякденній діяльності оточують чо-
ловіки. І ті, хто зі мною знайомий, 
знають мій принциповий характер. 
Я не боюся труднощів, я мало уже 
чогось боюся в цьому житті. Я ба-
гато через що пройшла і пережила, 
щоб бути впевненою у собі і своїй 
меті. Я знаю ціну слова і розумію, 
що таке честь. Я точно знаю, якого 
майбуття хочу для наших дітей.

Моє велике прохання: не дайте 
знову себе обдурити, не вірте по-
рожнім обіцянкам людей, які на-
магаються купити ваші голоси за 
цукор і гречку, за окуляри і бювети. 
Адже ці люди вважають, що уже за-
платили і нічого вам не винні.

Так чого ж від них чекати, якої 
допомоги і турботи? Тому беріть, не 
соромлячись все, що вам пропону-
ють. Але голосуйте розумом і сер-
цем. Від вашого вибору залежить 
наше загальне майбуття і май-
буття наших дітей. Так давайте 
подбаємо про нього разом. 

Вибір за вами!
Як нашій землячці, «болить» Ва-

лентині Іванівні війна на Донбасі. 
Вона каже, що  дуже переживає про 
те, що там тривають бойові дії, си-
туація напружена, гинуть і страж-
дають люди, тому її найбільше 
бажання – мир для усіх українців. 
Нехай кожен будинок буде заповне-
ний щастям і добром. Мовляв, дуже 
хочеться, щоб ми не знали, що таке 
горе, сльози та невпевненість. Кан-
дидат до Верховної Ради В. Ретіво-
ва каже, якщо це її бажання 
здійсниться, то вона буде 
щаслива.

Валентина Ретівова: 
«Я родом зі Сходу»

Ніколи ще вибори у нашому мажоритарному окрузі не були такими напруженими. І в першу чергу че-
рез велику кількість бажаючих представляти інтереси 6 районів, які входять до 113 округу, у Верховній 
Раді. Таких претендентів аж 25 (тоді, коли раніше більш двох не було).  Значна частина кандидатів 
проживають далеко за територіями районів, що входять до округу. І у людей виникає звичайне запи-
тання: чому саме від нас та чи інша людина хоче балотуватися до Верховної Ради і хто вони такі?

ПА
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Новоайдарський РВ ДРАЦС 
ГТУЮ у Луганській області 

повідомляє:
За І півріччя 2019 року по району заре-

єстровано: народжень – 46, з них 31 – від-
ділом, смертей – 403, з них 190 – відділом, 
шлюбів – 23, з них відділом – 15, розі-
рвань шлюбів – 6, зміни імені – не було, 
поновлено актових записів – 37, з них про 
народження – 26, анульовано – не було.

По району найчастіше присвоювали 

дітям імена: 
хлопчикам: Данило, Кирило, Михай-

ло, Максим, Владислав;
дівчаткам: Софія, Вероніка, Аліна.
Рідковживані імена: 
для хлопчиків: Адріан, Альберт, Януш, 

Платон;
для дівчаток: Амані-Амєлі, Нефес, 

Домініка, Мар'яна, Василина.

В. ТАСБУЛАТОВА, начальник 
Новоайдарського РВ ДРАЦС 
ГТУЮ у Луганській області.

Уряд підвищує зарплату 
освітянам на 20-70 % 

з 2020 року
На засіданні Уряду було ухвалено низку 

рішень щодо підвищення зарплат освітя-
нам на 20-70 % та виправлення диспропо-
рцій, що стосувались окремих категорій 
викладачів. Це черговий крок Уряду для 
забезпечення гідної оплати праці освітя-
нам. За три минулих роки зарплату вчите-
лів було підвищено на     85 %, і нині Уряд 
поставив за мету, щоб до 2023 року міні-
мальний оклад працівника освіти складав 
чотири прожиткових мінімуми.

З наступного року Уряд запроваджує 
нову систему оплати праці освітян - 
зарплата педагогічних працівників буде 
прив’язана до прожиткового мінімуму, а 
не до тарифної сітки, як зараз. Від впро-
вадження нової системи найбільше вигра-
ють вихователі, молоді вчителі, майс-
три закладів профосвіти, адже вони 
сьогодні отримують мінімальну зарплату. 
Зокрема:

- молодий вихователь дитячого садка, 
який зараз отримує 4 173 грн (оклад + над-
бавка за престижність), з наступного року 
матиме посадовий оклад в розмірі 6269 

грн. Тобто його посадовий оклад зросте на 
понад 50 %.

- молодий вчитель, який зараз отримує 
зарплату в 5410 грн (оклад + надбавка за 
престижність та перевірку зошитів), з на-
ступного року буде отримувати 7643 грн. 
Тобто на 41 % більше.

- молодий майстер виробничого нав-
чання у закладі профосвіти на сьогодні 
отримує 4540 грн (оклад + надбавки), з на-
ступного року буде отримувати 7700 грн. 
Тобто на 70 % більше.

Внаслідок запровадження нової систе-
ми оплати праці зростуть також зарп-
лати і в досвідчених педагогів. Так:

- досвідчений вихователь дитсадка зі 
стажем 21 рік, який зараз отримує 6509 
грн (оклад + надбавки за стаж та престиж-
ність), у 2020 році буде отримувати 9100 
грн (оклад + стаж). Тобто його зарплата 
зросте на 40 %.

- досвідчений вчитель зі стажем 21 рік 
зараз отримує 8 182 грн, в наступному році 
буде отримувати 10500 грн. Тобто його 
зарплата зросте на майже 30 %.

- досвідчений майстер виробничого 
навчання у закладі профосвіти, зі стажем 
21 рік, який сьогодні отримує 6974 грн, в 
наступному році буде отримувати 9800 
грн. Тобто його зарплата зросте на 40 %.

Соціологічне опитування, проведене 
Центром соціальних експертиз Інсти-
туту соціології (Національної академії 
наук України), показало, що в новий 
парламент проходить партія "Українська 
стратегія Гройсмана". За даними опиту-
вання, політична сила чинного прем’єр- 
міністра долає 5 % бар'єр. Таким чином, 
рейтинг партії зріс на один відсоток,                           
порівняно з даними кінця червня. І про-
довжує рости, на відміну від партій-кон-
курентів, які вже дібрали своїх прихиль-
ників і зупинилися.

Загалом, згідно з дослідженням, за 
тиждень до виборів з тих українців, хто 
планує голосувати і вже визначився зі 
своїм вибором, за партію "Слуга наро-
ду" віддали б свої голоси 39,0 %, партію 
"Опозиційна платформа - За життя" -                          
12,1 %, партію "Європейська Солідар-
ність" - 7,9 %, партію "Голос" - 7,4 %, ВО 
"Батьківщина" - 7,3 %, партію "Україн-
ська Стратегія Гройсмана" - 5,1 %. 

Також визначився і рейтинг потен-
ційних кандидатів на посаду наступного 

прем'єр-міністра України. Зокрема, Во-
лодимир Гройсман має всі шанси знову 
очолити Кабмін, якщо його партія по-
трапить в парламент. Серед усіх можли-
вих кандидатів на пост прем'єр-міністра 
України найбільший рейтинг мають два 
основні претенденти: Юрій Бойко -     
13,2 % і діючий голова уряду Володимир 
Гройсман - 12,7 %. Різниця в рейтингах 
цих кандидатів незначна і знаходиться 
в межах статистичної похибки вибірки. 
Нагадаємо, що за попередніми дослі-
дженнями рівень довіри українців до 
прем’єр-міністра Володимира Гройсма-
на становить близько 20 % і має висхідну 
тенденцію. 

Проте, варто нагадати, що вибори 
до Верховної Ради - це не лише вибо-
ри народних депутатів, це ще і вибори 
Прем'єр-міністра. Адже уряд формувати-
муть партії, які увійдуть у коаліцію після 
проходження до парламенту. І щоб уряд 
був більш професійним, треба обирати 
більш досвідчені партії.

  А. АНТОНОВ.

 
 

Пришло время сказать им: «Хватит!» Мы больше не будем терпеть издева-
тельств и бедности, на которую они нас обрекли! Мы больше не будем играть по 
правилам политических мошенников!

Хватит продавать свои голоса «за гречку»! Те, кто идёт во власть с искренним 
желанием нам помочь, не станет, нарушая закон, скупать наши голоса. А те, кто ску-
пает, идут в парламент не ради нашего блага, а ради личного обогащения.

Хватит выбирать предателей! Те, кто уже был во власти и грабил область 
предыдущие 20 лет, не имеют права представлять наши интересы в Раде. Их место 
не в парламенте, а в тюрьме.

Хватит голосовать за «политический нафталин» - тех, кто годами протирал 
штаны в Верховной Раде и правительстве, но так и не принес пользы родному краю.

Сегодня у нас появляется реальный шанс кардинально изменить правила по-
литической игры. Шанс выгнать из Рады паразитов и избрать туда настоящих 
своих - тех, кто не крал и не предавал. Тех, кто всю свою жизнь боролся за каждого 
из нас. Вот этот шанс - благотворительный фонд «Восток-SOS», который за послед-
ние 5 лет сделал для Луганщины больше, чем многие государственные структуры, 
выдвигает троих своих представителей в Верховную Раду. 

По 113 одномандатному окру-
гу в депутаты баллотируется со-
основатель фонда - Константин 
Реуцкий. Сорокачетырехлетний 
журналист и общественный дея-
тель, до войны живший в Луганске, 
Константин 20 лет посвятил защи-
те наиболее нуждающихся наших 
соотечественников. Сегодня, при-
нимая ответственность за судьбу 
родного края, он идёт в парламент, 
чтобы завершить начатое командой                        
«Восток-SOS»:

- восстановить разрушенные войной 
и коррупцией дороги, инфраструктуру и 
жилье;

- добиться, чтобы с юга на север облас-
ти и в другие регионы страны можно было добраться новыми и удобными поездами;

- добиться, чтобы Луганская область не финансировалась по остаточному           
принципу;

- остановить закрытие шахт и заводов. Возродить промышленный потенциал Лу-
ганщины и создать новые рабочие места;

- сделать так, чтобы землей распоряжались те, кто её возделывает;
- обеспечить жителям области доступ к качественному образованию и медицине;
- оставить в прошлом коррупцию;
- сохранить связи с людьми, живущими на оккупированных территориях;
- добиться справедливого наказания для всех виновных в разжигании войны на 

Донбассе.

Голосуйте за перемены, которых вы ждёте! 
Выбирайте новых, честных, своих!

Подробнее о деятельности фонда и о его кандидатах: bit.ly/vostoksos

Десятилетиями Луганщина голосовала за «своих». Но они оказались чужи-
ми — они украли наши шахты, заводы и землю, а когда мы потребовали спра-
ведливости, они привели в наш дом войну. Казалось бы, война не несёт ничего, 
кроме горя, но они умудряются наживаться и на войне. Мы больше не верим и 
не голосуем за таких «своих».

ПА

ПА
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ДОМ 8,60 на 8,20, хозпострой-
ки, большой огород, удобства в 
доме, 099-096-70-02.

ДОМ, ул. Центральная, 246. 
6000 долларов, 095-008-46-17.

СРОЧНО ДОМ в пгт. Ново-
айдар, ул. Коваленко, 4, газ, вода, 
огород 8 соток. Цена договорная. 
095-008-46-17, 050-845-29-85.

ДОМ в пгт. Новоайдар. Хозпо-
стройки, огород. 099-08-028-68.

благоустроенный ДОМ в райо-
не училища. 050-85-55-831 (пн - 
ср), 066-59-53-803 (чт - вс). 

двухэтажный ДОМ: газ, хозпо-
стройки, усадьба 40 соток. Недо-
рого. 050-71-047-73.

Жилой ФЛИГЕЛЬ, 099-45-45-244.
однокомнатную КВАРТИРУ в 

пгт. Новоайдар, пер. Независимо-
сти, 050-022-83-02.

СРОЧНО двухкомнатную 
КВАРТИРУ, ул. Дружбы (Киро-
ва), д. 6, 050-864-70-61.

МАШИНУ «Жигули» («ко-
пейка»), САРАЙ с подвалом, сте-
клянная ПОСУДУ, б/у, два ЗЕР-
КАЛА (трюмо). 066-23-53-732.

СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг, 
066-31-32-595.

СЕНО в тюках, 050-92-29-860.
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, б/у, 

ЩЕНКОВ немецкой овчарки, 
095-031-52-10.

ХОЛОДИЛЬНИК, 095-203-47-71.
ТЁЛОК на молоко (16 и 14 ме-

сяцев), 099-345-99-76.

продам

куплю

Изготовление, 
перетяжка, 

ремонт 
мягкой мебелИ
095-410-86-01, 067-640-64-14.

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

услуги

куплю коРоВ,  
бЫкоВ, Телок, лоШАДей.

095-512-38-39,       098-389-73-47

бУРИм 
СкВАЖИНЫ

диаметр 63-125 
095-052-85-55

Поездки на АЗОВСКОЕ 
МОРЕ: Мелекино, Белосарай-
ская коса, Ялта, Урзуф (с июня). 
Выезд из поселка Новоайдар по 
пятницам в 21:00 (центральная 
площадь), через Северодонецк, 
Рубежное, Кременную, Краматорск.

Перевозки осуществляются 
микроавтобусом, автобусом (от 8 
до 28 мест). Цена билета в обе  
стороны – от 900 грн. (семье бо-
лее 2-х человек - скидка). Помо-
гаем с расселением: цены – от 60 
грн./сутки с человека.

Подробности по телефонам: 
066-789-54-14, 098-481-73-13.

15 июля отметил 60-летний юбилей                        
Иван Николаевич ГРИДЧИН!

Поздравляем юбиляра! Скажем прямо мы — 
недаром эти прожиты года, на коне ты был всегда. 
Устраняя все помехи, от успеха шел к успеху, все 
добыл своим трудом, есть машина, дача, дом… Не 
коснется тебя старость, и неведома усталость. Ты 
здоров и   полон сил, и по-прежнему красив!

Жена, сыновья Серёжа и Юра.

15 июля отметила свой юбилей 
РУБАШКА Валентина Ни-

колаевна! Дорогая мамочка! 
От всей души поздравляем            
с юбилеем!

С днём чудесным - с 
юбилеем! Пусть легко и без 
забот, всё светлей и веселее 
жизнь счастливая течёт! 

Там нет места для печали, 
где живут любовь с мечтой! 

Пусть же всё, что пожелали, 
день исполнит золотой!

Эдик, Таня, Эля и Валерия.

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

ВАЗ или «Таврию» для себя, 099-74-097-30.

Бурим СКВАЖИНЫ. Диаметр 
63-125. 095-678-06-28.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 
Установка. Ремонт. 066-718-79-40.

18 июля – три года 
светлой памяти нашему братику 

ЖУРАВЕЛЬ 
Юрию Владимировичу. 

02.02.1983 г. – 18.07.2016 г.

Все говорят, что время лечит. А я 
скажу, что все вранье!!! Ведь боль 
утраты просто режет! Будь то любовь 
или родство... Мы потеряли в жизни 
много: три года, как ушёл наш Брат!!! 
И мы, не прекращая плакать, кричим 
о том, какой Он клад! Он был пре-
красным человеком: внимательным, 
надёжным и родным! Как больно 
брата потерять навечно... Страдаем, 
вспоминаем и СКОРБИМ!!

С болью в душе - сестры.

ПОМНИМ . . .

Выражаю искреннюю благодарность за неравнодушие к чужой 
беде, отзывчивость и высокий профессионализм приёмному отде-
лению, кабинету № 31, Найдышу Николаю Павловичу, заведующе-
му отделением хирургии Бурцеву Владимиру Алексеевичу и его 
сотрудникам, доктору-анестезиологу и его помощнице тёте Люде, 
особую благодарность - главному врачу, хирургу-травматологу   
Гречишкину Дмитрию Анатольевичу, старшей медсестре хирургии 
Надежде Владимировне.

Овчаренко Константин Владимирович.

Выражаем искреннюю благодарность за высокий профессио-
нализм, внимательное и чуткое отношение к больным врачу ско-
рой помощи Бондарь В. Д., фельдшеру Хурдиге Ю. В., диспетчеру   
Скубак Ю., водителю Баёву Н. М.

Шеховцова, Гуць, Лянная.

считать недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СО № 079671 на ім’я ЛАПТЄВА             

Віктора Васильовича вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК УН № 0560612 на ім’я ЖУКА Ярослава 

Володимировича вважати недійсним.

Прийом громадян 
керівництвом прокуратури області

31.07.2019 з 11 до 13 години у Новоайдарському відділі 
Сєвєродонецької місцевої прокуратури, за адресою: Луганська об-
ласть, Новоайдарський район, смт. Новоайдар, вул. Центральна, 26, 
відбудеться прийом громадян заступником прокурора Луганської       
області Мельничуком В. І.

О. ГАЙДИДЕЙ, 
начальник Новоайдарського відділу

місцевої прокуратури, юрист 1 класу. 
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свежий номер газеты в редакции. Цена - 5 грн.
Оставайтесь с нами! Мы ценим вашу поддержку!



Засновник і видавник: ТОВ «Вісник Новоайдарщини».

Газета видається з 20 грудня 1931 р.

Підписний
індекс: 
61419

За точність викладених фактів відповідальність покладається на автора.
Редакція може скорочувати та правити отримані матеріали, не розділяти точку зору авторів публікацій. 

Рукописи не повертаються. Листування з читачами – тільки на сторінках газети. 
    Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.                          Передвиборча агітація позначена  

Набір та верстка – у редакційно-видавничому комплексі 
 «Вісника Новоайдарщини».

«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  38      18   лИпНЯ      2019 р.

Віддруковано згідно наданому оригінал-макету в друкарні «Фактор-Друк», Україна, 61030, 
м. Харків, вул. Саратовська, 51. Тел.: +38(057)717-53-55. 

Замовлення № 6019. Наклад 2600 прим. Ціна - 5 грн.

E-mail: vestnikaydar@gmail.com

      

Свідоцтво про реєстрацію: ЛГ № 1362-483Р видане 
Головним управлінням юстиції в Луганській області 19.02.2019 р. 

Україно-російськомовне видання
територіальних громад Новоайдарського району 

Адреса редакції: 93500, смт. Новоайдар, кв. Миру, 2\3.
Телефони: редактор, 

кореспондент, відділ реклами – 9-41-05.

Головний редактор 
та відповідальний 

за випуск:
І. Краснощокова.

Верстка:
О. Часников.

8

ПА

Нам  сообщили, что  на одном из 
заброшенных дворов Айдар-Нико-                                                                 
лаевки лежат белые камни с каки-
ми-то надписями. Срочно выехали  
на  место и действительно обнаружи-
ли  два мраморных обломка, которые 
оказались частью постамента мра-
морного надгробия участнику Отече-
ственной войны 1812 года генералу 
Михаилу Деменко.

Памятник был поставлен на его мо-
гиле в с. Безгиново женой генерала, а 
как он попал в Айдар-Николаевку - 
остается только догадываться.

Предположительно, сам памятник 
стоял на постаменте, так как 
на плитах вверху и внизу име-
ются отверстия для крепления. 
Скульптура не сохранилась, а 
постамент был кубической фор-
мы, пустотелый внутри, покрыт 
гравированными надписями.

Очистив их от земли и мха, 
отмыв от зеленой плесени, мы 
получили два угла от постамен-
та. Если их сложить, то одна 
сторона получается цельной,  и 
на ней хорошо читается выгра-
вированная красивыми пропис-
ными буквами старорусского 
алфавита надпись, которая  гла-
сит:

«29 лет Павлоградский мун-
дир украшал Вас, и Вы украша-
ли его собой. И в  подвигах воен-
ных, и в мирное время Вы были 
примером мужества и усердия в 
службе. Мы привыкли находить 
в Вас образец, как и всякий из 
нас должен достигнуть до наз-
вания достойного честного бла-
городного офицера».  

Кто же Вы такой, генерал  
Деменко?

Музей начал поиски, и          
вот что мы узнали.

Михаил Григорьевич Демен-
ко родился 5 ноября 1778 года;  
в возрасте 23 лет в 1801 году 
поступил в службу в Павлоград-
ский гусарский полк.

Из книги истории «Река 
Времёнъ»  раздела  «Русский 
Провинциальный Некрополь»  узна-
ем: «Михаил Григорьев Деменко был 
въ кампанияхъ: въ 1805-6-7 и въ 1812 
годовъ во всехъ сраженияхъ, а в ге-
неральныхъ - при Аустерлице, Прей-
сиш-Эйлау, Слониме, при Березин-
ском разгроме…».

При местечке Плещеницах со взво-
дом гусар врубился в кирасирский 
неприятельский эскадрон, разбил на 
месте и 16 человек взял в плен.  Про-
являл чудеса храбрости во всех сра-
жениях и служил примером для своих 
однополчан, к началу кампании с На-
полеоном было ему всего 27 лет.

К тому времени, когда закончилась 

Отечественная война против наполе-
оновского нашествия (1814 г.), ему 
исполнилось 36 лет.    

Неоднократно был ранен в сра-
жениях. За проявленную храбрость, 
успехи в военных операциях и по-
следующую службу Михаил Деменко 
был награжден орденами: Св. Вла-
димира  4-й степени с бантом, Анны 
2-й степени с короной, Станислава 
3-й степени, Св. Владимира 3-й сте-
пени, Георгия 4-й степени. А в 1826 
году ему вручена золотая сабля за хра-
брость и как знак беспорочной служ-
бы на протяжении 25 лет.

Через два года в 1828 году Михаил 
Деменко оставляет военную службу 
в звании генерала, что  соответствует 
гражданскому статусу Действитель-
ного Статского Советника. Именно  
когда он вышел из общества офи-
церов, его сослуживцы – офицеры 
Павлоградского полка – преподнесли 
ему приветственный Адрес, слова из 
которого выгравируют на надгробии 
после его смерти.

М. Г. Деменко определяется в Дер-
кульский конный завод, где с 1833 
года назначен управляющим. В 1830 
году он женился, в следующем году у 
него родилась дочь.

Пробыв  одиннадцать лет на до-
лжности управляющего,  Деменко в 
1844 году по расстройству здоровья 
от ран выходит в отставку, поселяет-
ся в «благоприобретенном имении» в 
селе Безгиново Старобельского уезда 
(ныне Новоайдарский район). 

Из рассказов старых жителей села, 
передававшихся из поколения в по-
коление, генерал был добр со своими 
крепостными, отличался большим 
художественным вкусом – в его доме 
было много произведений искусства, 
в том числе мраморных скульптур. 
Мрамор он выписывал из Италии, его 

везли морем, потом на во-
лах в имение.

В 1850 году Деменко с 
женой пережили личную 
трагедию – в возрасте де-
вятнадцати лет умерла их 
единственная дочь Надеж-
да, похоронена «невестой» 
на безгиновском кладбище.

В 1861 году при отмене 
крепостного права, Михаил 
Григорьевич Деменко, как 
написано в той же книге 
«Река времен», «участво-
валъ въ великой крестьян-
ской реформе и съ свой-
ственной ему кротостию и 
миролюбиемъ совершилъ 
выкупной актъ освобожде-
ния крестьянъ».

Еще на одной стороне 
постамента, вернее, на его 
половине, сохранилась над-
пись, из которой следует, 
что это посвящение от его 
жены Домны Андреевны. 
Полностью прочесть его 
не получалось, и мы вновь 
обратились к архивам. Над-
пись удалось восстановить, 
и вот что там написано:

«Памяти вернаго дру-
га и мужа, съ которымъ 40 
летъ делила жизнь, радуясь 
вместе и вместе съ покор-
ностию перенося тяжкие 
кресты, отъ Творца нам по-
сылаемыя.

Вдова Домна Андреевна Деменко.
Покойся, милый прахъ, до радост-

наго утра».  
Из этой надписи можно установить 

и год смерти генерала, который ранее 
оставался неизвестным,– это 1870 год. 
Глубоким стариком в 92 года покинул 
земную юдоль наш герой – когда-то 
лихой гусар, кавалер высших орде-
нов,  защитник своей земли, доблест-
ный воин, слуга Царю и Отечеству.

Невольно приходят на память лер-
монтовские строки: «Да-а, были люди 
в наше время!»…

А. БОЖКОВА, 
директор НРКМ.

 

В районном краеведческом музее среди многих интересных экспозиций  сотрудники музея оформили выставку 
одного экспоната под названием «Участник Отечественной войны 1812 года генерал Михаил Деменко», на которой 
представлены два фрагмента мраморного надгробного памятника генералу М. Г. Деменко. 

Памятник был поставлен в с. Безгиново женой Домной Андреевной Деменко. Найденные фрагменты предполо-
жительно датированы 1870 годом. А все   началось  с   находки…

УБОРКА ВРОЖАЮ - 2019
         
До початку збирання врожаю вся збиральна тех-

ніка, агрегати та автомобілі повинні мати відрегу-
льовані системи живлення, змащення, охолодження,  
запалювання, а також бути оснащеними справними 
іскрогасниками, обладнаними первинними засо-
бами пожежогасіння. Трактористи, комбайнери, 
їх  помічники та інші особи, задіяні на роботах по 
збиранню врожаю, повинні пройти протипожеж-
ний інструктаж. Корпуси комбайнів повинні бути 
оснащені заземлювальним металевим ланцюгом 10 
см, який торкається землі. Перед дозріванням ко-
лосових (у період воскової стиглості) хлібні поля  в  
місцях  прилягання їх до лісових масивів, степової 
смуги,  автомобільних шляхів та залізниць мають 
бути обкошені (з прибиранням скошеного) і оборані 
смугою не менше 4 м завширшки. Безпосередньо на 
хлібному масиві площею понад 25 га, з якого збира-
ється  врожай, необхідно мати напоготові трактор з 
плугом на випадок пожежі. У разі групового методу 
збирання до складу збирально-транспортних  заго-
нів необхідно включати спеціалізовані автомобілі 
з насосами (авторідинорозкидачі, водороздавачі та 
ін.), пристосовані для гасіння пожеж зернових. У 
період воскової стиглості збіжжя перед косовицею 
хлібні масиви необхідно розбити на ділянки площею 
не більше 50 га. Між ділянками слід робити прокоси 
не менше 8 м завширшки. Скошений хліб з прокосів 
потрібно негайно прибирати. Посередині прокосів 
робиться проорана смуга не менше 4 м завширшки. 
У польових умовах заправляти паливом збиральну 
техніку    потрібно за межами поля (не ближче 30 м) 
паливозаправниками, коли заглушені двигуни. У пе-
ріод збирання забороняється спалювання стерні, піс-
ляжнивних залишків та розведення багать на полях.

Не дозволяється:

- робота тракторів, самохідних шасі, автомобілів  
та іншої збиральної техніки без капотів або з відкри-
тими капотами (для запобігання потраплянню соло-
ми на випускний колектор двигуна). На комбайнах 
та інших машинах з двигунами внутрішнього зго-
ряння,  які не мають капотів, випускний колектор 
повинен  бути захищений металевим щитком, що 
закриває його вздовж усієї довжини зверху та збоку;

- застосування паяльних ламп для випалювання  
пилу в радіаторах двигунів;

- заправляння збиральної техніки в хлібних         
масивах;

- заправляння машин у нічний час у польових  
умовах. 

Трактори  та  автомобілі,  що  працюють на меха-
нічному навантаженні і на транспортуванні соломи  
та сіна, необхідно обладнати іскрогасниками. Для 
запобігання загорянням кормів від безпосереднього 
зіткнення з вихлопними трубами, колекторами або 
глушниками автомобілі та трактори-тягачі, зайняті 
на вантажно-розвантажувальних роботах, не повин-
ні під'їжджати до скирт, штабелів ближче 3 м.

Відповідальність за забезпечення пожежної без-
пеки при збиранні врожаю покладено на керівників 
господарств. Всі ці вимоги доводиться нагадати зно-
ву, бо вогонь може в лічені хвилини охопити вели-
кий масив хлібів і погубити плоди нелегкої праці. 
Ось тому в комплексі заходів, що забезпечують зве-
дення до мінімуму втрати зерна, протипожежному 
захисту повинно бути надано особливе значення. А 
виконання перелічених вище заходів дасть можли-
вість провести збирання врожаю без втрат, уникнути 
проблем, пов'язаних з пожежею. Керівники, винні в 
порушені правил пожежної безпеки, будуть притяг-
нуті до відповідальності відповідно до вимог чинно-
го законодавства. Будьте обережні, зберемо врожай 
без втрат!

Є. ТУРКІН, начальник Новоайдарського 
РВ ГУ ДСНС України у Луганській області,

підполковник служби цивільного захисту.


