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Найактуальніші теми останнього тижня на Луганщині – потрапляння регіону до «червоної зони» через поширення COVID-19, ліквідація наслідків
пожеж та вибори. Саме їм було присвячено черговий прямий ефір у Facebook керівника облдержадміністрації Сергія Гайдая. Про що йшла мова, далі – стисло.

Ковід наступає
Отже, щодня в Луганській
області реєструється близько 100
нових випадків коронавірусної
інфекції. Згідно критеріям визначення зон карантину, з 19
жовтня в Луганській області –
у містах Лисичанськ, Рубіжне,
Сєвєродонецьк та у Біловодському, Білокуракинському,
Кремінському, Марківському,
Міловському, Новоайдарському,
Новопсковському, Попаснянському, Сватівському, СтаничноЛуганському, Старобільському,
Троїцькому районах – уведено
«червоний» рівень епідемічної
небезпеки.
Згідно постанові Кабміну
№ 641, на територіях «червоної
зони»
вводяться
жорсткі
протиепідемічні заходи, які
включають закриття шкіл,
ринків, магазинів та зупинку громадського транспорту. За словами Сергія Гайдая,
на Луганщині поки що не будуть вдаватися до таких обмежень, але серйозно підійдуть
до питання перевірок:
– Надалі буде їздити транспорт, надалі будуть працювати магазини. Єдине, що зараз на канікули підуть школи
та виші. Але із понеділка (19
жовтня – ред.) ми будемо достатньо жорстко підходити
до перевірок. Тому що люди
не користуються на 100% масками. Давайте домовимось,
щоб потім не було ніяких образ. Ми будемо спілкуватись з
керівниками ринків, магазинів,
з перевізниками. Якщо ми будемо бачити, що після першого попередження підприємці
не слідкують за дотримання карантинних обмежень,
будемо на тиждень закривати їх. Тому що таке зверхнє
відношення до хвороби може
вилитися в те, що у нас буде не
вистачати ліжок в лікарнях.
Лікувальні заклади Луганщини, за словами керівника ОДА,
підготовлені до прийому хворих на «тверду четвірку». Поки
що вистачає апаратів ШВЛ, в
достатній кількості є кисневі
концентратори
(найближчим
часом область отримає ще 50).
Досягнута домовленість про
те, що Міністерство охорони
здоров’я перерахує Луганщині
10 млн грн для забезпечен-

ня медичних закладів киснем. Його будуть постачати із
сєвєродонецького «Азота», який
днями має подати документи на
отримання відповідної ліцензії.
В тому, щоб дозвільні документи завод отримав якнайшвидше,
теж обіцяло посприяти МОЗ.
Головною проблемою наразі
є нестача лікарів, яка може
посилитися, якщо кількість
інфікованих буде невпинно
зростати.
– Навіть якщо буде техніки
та медикаментів вдосталь,
нам просто може не вистачити
лікарів. Тож давайте не забувати про те, що у нас немає за-

ставитися до ситуації тих людей, до яких ще не дійшла черга, – зазначив під час прямого
ефіру Сергій Гайдай. – Тому що
568 житлових будинків зруйновано і 1850 господарських
споруд. Роботи дуже багато, і
навіть за кілька тижнів з нею
впоратися важко.
Одночасно погорільцям допомагають із будівельними
матеріалами. Очільник області
подякував всім волонтерам та
меценатам, які докладають зусилля до цієї важливої справи.
Постачання руберойду, шиферу, дошок та інших матеріалів
та приладдя до постражда-

допоможуть, – зазначив Сергій
Гайдай.
Він додав, що у керівників на
місцях вже є необхідний досвід
роботи з документами після
липневої пожежі в Смоляниновому. І на даний час компенсацію
там отримали 122 особи на суму
майже 11 млн грн.

Вибір майбутнього
Лічені
дні
залишаються до проведення місцевих
виборів і, звісно, голова
облдержадміністрації не зміг
оминути цю тему. Торкнув-

багато роботи вони проводять в
тому плані, що закидають якимись безглуздими запитами. А
ще відверто, через своїх ботів,
вигадують жорсткі фейки. Переходячи вже на особистості.
Тому я не буду чекати, поки
буде критична кількість цих
фейків, а буду одразу, користуючись ст. 163 КК, передавати всі матеріали до суду, – попередив своїх недругів Сергій
Гайдай.
Очільник області висловив
впевненість, що найближчим
часом люди побачать «наскільки
цукрова команда насправді
брехлива»:
– Вони брешуть навіть своїм
спонсорам. Тому що обіцяють
за певну фінансову допомогу
віддати землі Луганщини. Тобто забрати вашу землю і віддати
її своїм спонсорам. Це брехня,
тому що вони обіцяють 100 тис
га землі. Нема такої кількості
вільної землі на Луганщині.
Він звернувся до виборців
із проханням робити правильні
висновки із нинішньої ситуації,
адже, прийшовши на дільницю
25 жовтня, кожен визначає
своє майбутнє на найближчі
п’ять років.

Справи поточні

пасних лікарів. Бережіть себе,
своїх близьких та думайте про
наших медиків, які вже і так
працюють на межі своїх можливостей і теж хворіють та помирають від коронавірусу, –
звернувся Сергій Гайдай до
жителів області.

Пожежі постфактум
Смертоносні пожежі вирували на Луганщині майже тиждень, але на ліквідацію
їх наслідків знадобиться набагато більше часу. В ці дні
бійці різних правоохоронних
структур ще продовжують допомагати жителям погорілих
сіл розбирати завали.
– Я прошу з розумінням по-

лих сіл не припиняється, каже
губернатор, адже людям, до
настання морозів потрібна
саме така допомога.
Тим часом просувається питання виплати компенсації. З
дня на день очікується перерахування в область 185 млн грн,
які за рішенням Кабміну мають
надійти погорільцям з резервного фонду держбюджету.
– Я вже казав, що як тільки
гроші зайдуть в область,
ми одразу направимо їх по
територіях. Тож вкотре звертаюсь до всіх людей, які постраждали від пожежі: будь ласка, готуйте документи. Якщо є якась
проблема – звертайтесь до РДА
і ВЦА. Звісно, у людей, які не
вступили в спадщину, будуть
якісь судові процедури, але вам

шись її, він зазначив, що, попри свій великий досвід участі
у виборах, ніколи не бачив
такої брудної кампанії.
– «Солодка» команда, крім
того, що вони скупили партії
та сателіти, показує нульовий
КПД на Луганщині. Якщо не
рахувати роздачу цукру. Втім,
цукор теж роздається не просто
нужденним, як вони кажуть, а
збираються про цих людей всі
персональні дані, – зазначив
керівник ЛОДА.
Він розповів, що за весь
час його каденції (майже рік), в цієї команди була
тільки єдина пропозиція про
співпрацю, яку глава ОДА
відкинув одразу:
– Треба було продатись, а я
на це ніколи не піду. Натомість

Наприкінці Сергій Гайдай
повідомив кілька подробиць
про реалізацію стратегічних
проєктів на Луганщині. Зокрема, за його словами проєкт
модернізації
Попаснянського водоканалу «рухається
семимильними кроками».
– В нас були представники шести різних французьких
фірм, які будуть брати участь у
європейському тендері. Тож весною, сподіваюсь, ми вже будемо починати роботи, – розповів
очільник області.
Також вже створені урядові
робочі групи по будівництву
залізничної колії РубіжнеСтаробільськ
та
обласної
лікарні.
Вони
починають
переходити до підготовки
міжнародних угод.
– Потрібно ще пройти певний шлях. Але ми від теорії
перейшли до практики, –
резюмував Сергій Гайдай.
Г. СИМОНОВА.
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Постраждалим від пожежі, що сталася поблизу Смолянинового на початку
липня, виплатили майже 11 мільйонів
гривень допомоги.
«А саме, 122 особи отримали 10
мільйонів 965 тисяч гривень. Крім того,
днями Уряд виділив ще 185 мільйонів
гривень з резервного фонду Державного
бюджету. Гроші будуть перераховані людям, які понесли збитки через наслідки
лісових пожеж у вересні-жовтні, як тільки
вони зберуть усі необхідні документи,
– зазначив голова обласної державної
адміністрації Сергій Гайдай. – Уряд також
схвалив рішення про виділення коштів із
резервного фонду для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це дасть
змогу поновити ресурси ДСНС, втрачені
під час гасіння пожеж у Луганській
області».
Нагадаємо, що для допомоги постраждалим унаслідок пожеж, що сталися
наприкінці вересня – на початку жовтня,
13 жовтня Уряд виділив 185 млн гривень
з резервного фонду Державного бюджету.

По 200 тис. гривень отримають сім’ї загиблих, по 50 тис. гривень передбачається
виділити кожному постраждалому, який
отримав тяжкі травми, по 30 тис. гривень
– за травми середньої важкості, по 20 тис.
гривень – за травми легкої тяжкості.
Людям, житло яких зруйноване,
буде виділено по 300 тисяч гривень
на сім’ю та на частковий ремонт –
по 50 тис. гривень на сім’ю.
Кошти жителям Смолянинового були
виділені згідно з розпорядженням Уряду від 22 липня 2020 року № 918-р «Про
виділення коштів з резервного фонду
державного бюджету для проведення
невідкладних (першочергових) заходів
з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, яка виникла у липні 2020 р. на
території Луганської області» та розпорядженням голови обласної державної
адміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 24
липня 2020 року № 518 «Про використання коштів резервного фонду державного
бюджету».

Прес – служба ООС повідомляє, що
продовжуються роботи з розбудови додаткового пункту пропуску через лінію
розмежування в місті Щастя.
Рішення про створення нового
КПВВ було прийнято 22 липня 2020
року під час зустрічі Тристоронньої
контактної групи
До будівництва пішохідного сполучення залучено представників військовоцивільних адміністрацій Луганської
області, робітників Попаснянського
районного водоканалу та регіональної

служби автомобільних доріг.
За
підтримки
міжнародних
гуманітарних організацій, на новому
пункті будуть облаштовані санітарні
зони, медичні модулі, пункти надання адміністративних послуг, пункт
обігріву та намети для відпочинку осіб,
які перетинають КПВВ.
Відкриття КПВВ «Щастя» заплановане на 10 листопада 2020
року. Його очікувана пропускна
спроможність в’їзду-виїзду – 10-15 тисяч
осіб за добу.

У Головному управлінні Пенсійного
фонду України в Луганській області
відбулося засідання колегії, де були
підбиті підсумки діяльності за 9 місяців
поточного року.
Під час заходу повідомлено, що впродовж січня-вересня 2020 року органами
Фонду області забезпечено виплатами
331,5 тис. пенсіонерів, у тому числі 143,7
тис. внутрішньо переміщених осіб і
9,6 тис. військових пенсіонерів.
Середній розмір пенсії цивільних
пенсіонерів станом на 1 жовтня становить 4095,56 грн, що на 441,20 грн
вище, ніж в аналогічному періоді
минулого року.
За 9 місяців цього року до відділів обслуговування громадян управлінь Обласного Фонду звернулося 113,5 тис. осіб
за отриманням пенсійних послуг.
Надходження власних коштів по
Луганській області за звітний період

склало 91,12 млн грн. Виконання планових показників забезпечено на
167,9 %. Частина єдиного соціального
внеску в порівнянні з аналогічним показником минулого року збільшилась
на 16,5 %.
Органи Фонду області активно працювали в напрямі підвищення рівня
обізнаності громадян з пенсійних
питань, інформуючи про переваги
електронних сервісів.
Так, сьогодні на вебпорталі Фонду
зареєстровано 89,9 тис. користувачів з
Луганської області, в тому числі з початку року – понад 12 тис. осіб. Станом на 1
жовтня надійшло 3466 звернень за типом
«Скан-копія трудової книжки», з них –
3022 унікальних.
Подали анкети-заяви 106 осіб на
автоматичне
призначення
пенсії,
71 особі (88,8 %) пенсію вже
призначено.

Мостобудівники, закінчивши повністю
ліву частину, переходять на праву проїзну
частину мосту через річку Айдар.
Працюють вони без вихідних.
Напередодні покладено 2 шари асфальтобетону – нижній вирівнюючий та верхній шар
асфальтобетону.
Докладніше про відбудову мосту
розповідає майстер-мостобудівник Олексій
Черніков: «На мосту через річку Айдар 17
жовтня було покладено верхній шар асфальтобетону. Напередодні, 16 жовтня,
відбулося укладання першого вирівнюючого
шару асфальтобетону по лівій стороні
новоайдарського мосту. З понеділка,
19 жовтня, ми переходимо на праву проїзну
частину мосту».
Роботи виконує підрядна організація
ТОВ «Мостстройком» (місто Дніпро).
Реконструкція відбувається у рамках
національного проєкту #велике_будівництво.
Замовник робіт – Служба автомобільних
доріг у Луганській області.
За словами Олексія Чернікова, нижній шар
асфальтобетону завтовшки 6, а верхній – 5
сантиметрів. На праву сторону переходять
після встановлення компенсаторів, поручнів
– всієї системи огороджень.
«Довжина мосту через річку Айдар –
198 метрів, а також дві перехідні плити у
кожну сторону по 6 метрів. Загальна довжина мосту – 210 метрів. Міст має шість
прольотів по 33 метри. Ми поклали асфальт
повністю по лівій частині. Перед укладанням асфальтобетону, були проведені роботи
з укладання гідроізоляції з використанням
спеціального покриття «технониколь», –
зазначає Олексій Черніков.
За словами Олексія Чернікова, одночасно виконуються роботи на суходолі,
тобто знизу мосту, а саме – очищення
опор, обробка оголених ділянок, тривають
штукатурні роботи.
Олексій Черніков також повідомив, що
проведення ремонтних робіт відбувається
цілодобово. Роботи виконуються у дві зміни.
Нічна зміна проводить підготовчі роботи з
укладання гідроізоляційного шару. Денна
зміна проводить основні види робіт: армування та бетонування. Всього на об’єкті працює
35 робітників, з них 6 – місцеві мешканці.
Хід проведення робіт, дотримання
технологічного циклу знаходилися під
щоденним контролем спеціалістів Служби автомобільних доріг у Луганській
області
та
незалежних
експертів
(ТОВ «Ежіс Україна» (Франція).

Нещодавно, перед початком укладки асфальту, новоайдарський міст проінспектував
начальник відділу якості та технічного контролю і нових технологій Служби автомобільних
доріг у Луганській області В’ячеслав Булатов. Він обговорив хід будівництва
з представниками підрядника.
Олексій Черніков зазначає, що погода
сприяє проведенню робіт. «Праву проїзну
частину мосту ми перекриваємо, а рух буде
відбуватися по лівій смузі», – повідомив
Олексій Черніков.
Нагадаємо, що згідно з тендером, здача
новоайдарського мосту в експлуатацію – до
кінця поточного року. Втім, як очікується,
за сприятливих погодних умов, у листопаді
мають бути завершені основні роботи, які
забезпечать безперешкодний проїзд.
До кінця року – влаштування освітлення
мосту, встановлення огородження та дорожніх
знаків. Місця проведення робіт огороджені,
техніка безпеки суворо дотримується, люди
працюють у спецодязі, організовано реверсний рух, встановлені знаки та огорожа,
працює світлофор.
Як вже повідомлялося, новоайдарський
міст було введено в експлуатацію у 1971 році.
За цей час міст зазнав істотних ушкоджень –
зокрема, під мостом зруйновані підфермники,
регеля, зруйнований шар бетону, заржавіла
арматура. Рух по мосту було обмежено за
тоннажем.
Нагадаємо, що на маршруті Станиця Луганська – Сєвєродонецьк ведеться також
капітальний ремонт шляхопроводу через
залізницю на км 68 + 910 автомобільної
дороги Н-21 Старобільськ – Луганськ
– Хрустальний – Макіївка – Донецьк.
Дорога не перекрита.
Основні роботи на маршруті від
Старобільська до Новоайдара протяжністю
40 кілометрів будуть виконані до кінця листопада поточного року.
У місті Cтаробільськ вже закінчено покладання нижнього шару асфальтобетону.
Наразі там закінчують встановлення шести
кілометрів бордюрів.
Одразу після цього розпочнеться
укладання верхнього шару асфальтобетону.
У Новоайдарському районі на ділянці
між Штормовим та Новоайдаром працюють
спеціалісти ТОВ «Автомагістраль-Південь».
Важливо, що на дорозі Н-21 проводять розширення дорожнього полотна
до 8 м (зараз ширина складає 7 м). Крім
того, на три метри з кожного боку будуть
укріплені узбіччя.

За матеріалами loga.gov.ua офіційного сайту Луганської ОДА
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14 жовтня 2020 року в смт. Новоайдар та с. Побєда відбулись заходи,
присвячені Дню захисника України. В
смт. Новоайдар біля Пам’ятного знаку
воїнам АТО, які загинули в Новоайдарському районі, відбувся мітинг. В ньому взяли участь голова Новоайдарської
райдержадміністрації Тетяна Новикова,
голова Новоайдарської районної ради
Віктор Макогон, військовослужбовці
та мешканці району.
Усі присутні вшанували пам’ять загиблих захисників покладанням квітів до Пам’ятного знаку та хвилиною
мовчання.
В с. Побєда на місці трагічних
подій, що відбулись на початку вересня 2014 року, учасники заходів
вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців 27-ї окремої реактивної
артилерійської Сумської бригади.
Цього ж дня у приміщенні Рай-

городської загальноосвітньої школи були відкриті меморіальні дошки
загиблим воїнам АТО:
- ЄРМАКОВУ Юрію Валентиновичу 19.04.1961 року народження. Майор.
Начальник відділення комплектування
Новоайдарського районного військкомату. Загинув 01.05.2019 року під час
виконання бойового завдання.
- ПОПОВУ Олександру Юрійовичу 01.05.1981 року народження.
Солдат. Номер обслуги 40–ї окремої артилерійської бригади. Загинув
06.10.2016 року під час виконання
бойового завдання.
У приміщенні Царівської сільської
бібліотеки була відкрита меморіальна
дошка загиблому воїну АТО ЛІХАЧОВУ Сергію Івановичу 15.02.1960 року
народження. Солдат, водій – стрілець

Уряд затвердив порядок здійснення
протиепідемічних заходів
під час організації та проведення виборів.
Проводитиметься опитування щодо
наявності симптомів респіраторних захворювань та температурний скринінг
усім особам, які заходять до приміщень для
голосування та приміщень виборчих комісій.
На вході до приміщення виборчої комісії,
приміщення для голосування повинні знаходитися антисептики для рук. Також мають
бути обладнані місця для централізованого
збору та утилізації засобів індивідуального
захисту.
У приміщеннях буде нанесена розмітка,

НОВОАЙДАРЩИНИ»

Донецького зонального відділу ВСП
загинув 08.09.2016 року у бою. Посмертно був нагороджений орденом
«За мужність» ІІІ ступеня та нагрудним знаком «За оборону Донецького
аеропорту».
У Щастинському відділенні ЛНУ імені Тараса Шевченка 16 жовтня було відкрито меморіальну дошку, присвячену
Артуру ГАЛУШКО – герою українського народу, який загинув 22 травня 2015
року у боях за свободу та територіальну
цілісність України.
У відкритті дошки взяли участь: Віктор Макогон – голова Новоайдарської
районної ради, Олена Коробка – заступник голови Новоайдарської райдержадміністрації, Марія Цибаненко – вдова
загиблого Артура Галушко, та Віктор Ткаченко – Польовий Гетьман особливого ко-

що вказує на дотримання дистанції не
менше 1 метра. Потоки виборців, на вхід та
на вихід, повинні бути розділені. Крім того,
рекомендується у приміщенні одночасне перебування виборців з розрахунку не більше трьох
осіб на один стіл для видачі бюлетенів.
Стільці, столи, меблі, які використовуються виборчою комісією, повинні бути
виготовлені з матеріалів, які можна
продезінфікувати. Використання тканини на
столах не дозволяється.
Члени виборчої комісії повинні сидіти
на відстані не менше 1 метра один
від одного, або застосовувати фізичні
бар’єри, наприклад, прозорі екрани.
Протирання дверних ручок, поручнів,
сидіння тощо дезінфікуючими засобами
потрібно проводити не рідше одного разу на
2 години, а вологе прибирання приміщення не рідше одного разу на 4 години. Оброблювати окремі частини виборчих скриньок також
можна, але потрібно не допустити потрапляння речовини та засобів дезінфекції усередину
виборчої скриньки.
Виборці
повинні
дотримуватись
протиепідемічних заходів, обробити руки
дезінфікуючими засобами перед входом до
приміщення, перебувати у респіраторі або
захисній масці. При цьому члени виборчої
комісії можуть звернутися до виборців
з проханням тимчасово зняти маску для
підтвердження особи.
Рекомендовано не брати дітей до виборчих
дільниць. І користуватися особистою ручкою.
Виборці, які перебувають на самоізоляції,
можуть здійснювати голосування за місцем
перебування. Для цього потрібно не пізніше
20 години 23 жовтня подати заяву з доданою
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зацького округу у зоні ООС Луганської та
Донецької областях.
Вони виступили перед працівниками
та учнями Щастинського відділення.
Присутній на відкритті Сергій Ткаченко, однополчанин Артура Галушко, розповів про його героїзм та мужність, які
він проявив у зоні проведення бойових
дій у селищі Болотене Станично-Луганського району та у місті Щастя у складі
військової комендатури.
Віктор Ткаченко зачитав наказ Президента України про нагородження
Орденом «За Мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).
По завершенні заходу гості оглянули
навчально-матеріальну
базу
Щастинського відділення.
За матеріалами офіційних сайтів
Новоайдарської РДА та
прес-центру «Академії козацтва».

довідкою медустанови про стан здоров’я (перебування на самоізоляції). У день голосування таким виборцям необхідно самостійно, не
передаючи в руки членам виборчої комісії, показати документ, який підтверджує особу та
громадянство України. Члени комісії, які забезпечують голосування за місцем перебування,
мають бути в масках, рукавичках, захисному
щитку. І після кожного відвідування проводити
утилізацію засобів захисту.
Слід зазначити, що засоби захисту повинні
мати усі члени виборчої комісії, офіційні
спостерігачі,
поліцейські,
працівники
органів, закладів, установ, на території яких
розміщені приміщення для голосування та
приміщення виборчих комісій.
У разі виявлення випадку COVID-19 в одного із членів виборчої комісії, всі інші члени виборчої комісії можуть продовжувати
виконувати свої функції при відсутності
симптомів респіраторних захворювань.
У разі наявності контакту з хворим без застосуванням засобів індивідуального захисту,
такі члени виборчої комісії направляються
на самоізоляцію в порядку, встановленому
законодавством.
До роботи на спеціальних виборчих
дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я та в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, членам
виборчої комісії, офіційним спостерігачам,
поліцейським рекомендується не пізніше ніж
за 72 години до дня виборів пройти тестування на наявність COVID-19 методом ПЛР.
Після завершення підрахунку голосів,
передачі протоколів та бюлетенів для голосування у приміщенні виборчої комісії
проводиться заключна дезінфекція.
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Хто сказав, що під час карантину життя завмирає? Це не зовсім
так. А творчі особистості обов’язково знайдуть можливість для
вдосконалення своїх талантів та нових звершень.
Нещодавно відбувся осінній етап обласного фестивалю-конкурсу «Байбак-фест». Відбувався він в онлайн режимі. Співробітники
районного краєзнавчого музею поділилися з нами результатами
участі в цьому фестивалі. А вони дуже і дуже приємні, адже вже
вдруге за рік (взимку серед переможців названо Н. Антонову) районний краєзнавчий музей та його митці стають абсолютними
переможцями «Байбак-фесту». Але про все це – докладніше.
«Ми з радістю відгукнулися своїх полотнах з великою точніна запрошення взяти участь в стю і неабиякою майстерністю
фестивалі-конкурсі, - розповідає мисливські сцени, диких твадиректор музею Анна Костян- рин, птахів та своїх улюблених
тинівна Божкова, - адже нам є мисливських собак. І жодної
що показати, в нас чудові тала- краплини крові!
новиті майстри, які заслуговуА нещодавно з благословенють на увагу на визнання». Тож ня церкви Володимир Олексаннаш район на конкурсі пред- дрович несподівано продовжив
ставляли чотири талановиті справу свого прапрадіда-богоманепересічні особистості.
за і почав писати ікони.
Це художник-аматор ВолодиВсі картини і ікони, написані
мир Олександрович Кравченко художником-аматором, виконані

Картини із стрічок Раїси Калашнікової
кукурудзи, трав та квітів, й назвала їх дуже поетично «Наречена
Вересня», «Наречена Жовтня»,
«Наречена Листопада».
Повернутися в дитинство
може далеко не кожна людина,
але це вдалося звичайній жінці,
від доторку рук якої ніби ожи-

Бісерні шедеври Віри Руденко
зі своїми неймовірними картинами та іконами. У Володимира Олександровича Кравченка
потяг до малювання з’явився
ще з дитинства, мабуть, це вміння передалось як спадщина від
прадіда, який був у Новопскові
знаним іконописцем. Але серйозно зайнявся цією справою
В. О. Кравченко у 2014 році.
Закоханий в рідний край
мисливець зумів зобразити на

акриловими фарбами на полотні,
картоні, або дереві.
Роботи
художника-аматора
Володимира Кравченка демонструються на численних виставках як у нас, так і за кордоном. Вони завжди користуються
величезною популярністю.
Наталія Миколаївна Антонова, яка спеціально для участі в
конкурсі створила нову чудову
оригінальну роботу – ляльок з

Загадкові осінні красуні,
створені Наталією Антоновою

вають казкові герої, а природний
матеріал гармонічно вписується
в її чарівні композиції.
Наталія Миколаївна Антонова вдало поєднує улюблену
музейну роботу із дивовижним
захопленням – лялькарством, постійно розширюючи горизонти
свого казкового світу і вкладаючи у лялькові композиції особливий сенс. Кожна її лялька – відображення внутрішнього бачення
майстрині і живе своїм окремим
дивовижним життям. Це й чудові ляльки-мотанки (оберегові, обрядові та ігрові), і яскраві
ляльки з тканини, фетру, паперу,
солоного тіста, рушничків та
панчохів, і оригінальні ляльки з
сіна, кукурудзяних обгорток, цілющих місцевих трав та інших
різноманітних матеріалів. Вони
представлені за допомогою цікавих творчих композицій, в яких
кожна лялька відіграє свою особливу роль. Казкові герої Наталії Антонової оживають під час
лялькових вистав для маленьких
відвідувачів музею, а чарівні
композиції з її ляльками нікого
не залишають байдужими.
Яскравий талант майстрині
відзначено численними нагородами на районних і обласних
виставках та фестивалях, серед яких «Луганщина – світанок України», «Слобожанський
Спас», «Луганщина – це Україна», «Барвиста писанка», «Байбак-фест», «Фестиваль народної
іграшки та гри».
Раїса Леонідівна Калашнікова – постійна учасниця заходів
в музеї – зі своїми неперевершеними картинами зі стрічок та
гарненькими ляльками-скринь-

ками. Народилася майстриня в
багатодітній сім’ї, в якій обдарована різноманітними талантами мама-рукодільниця передала
свої вміння чотирьом донькам. І
вони весь час займаються улюбленою справою, підтримуючи
одна одну не тільки слушними
порадами, а й матеріально. Раїса Леонідівна працювала вихователем у дитячому садочку і
почала виготовляти перші свої
вироби для потреб дітей. А коли
вийшла на заслужений відпочинок, з’явилося більше часу і можливість займатися улюбленою
справою. І ось вже дев’ять років
розкривається її талант.
Спочатку виготовляла прикраси для дівчаток, різні іграшки
тощо. А зараз дуже професійно створює картини із стрічок,
сувенірні ляльки-скриньки, які
користуються неабияким попитом. Є учасницею різних конкурсів та виставок, особливо в
районному краєзнавчому музеї.
Віра Миколаївна Руденко –
знана майстриня, яка вправно
підкорює найменшу, найдрібнішу бісеринку, зі своїми бісерними виробами, картинами, а також
роботами її гуртківців з «Простору бісерних чудес». Гурток
«Простір бісерних чудес» давно
і успішно працює при Денежниківському сільському Будинку
культури. Й керує ним талановита Віра Миколаївна. Багатьом,
не тільки в нашому районі, а й
далеко за його межами і навіть за
межами країни, Віра Миколаївна

відома як талановита майстриня:
вона створює неймовірні бісерні дива: картини, вироби. Все
це настільки дивовижної краси
роботи, що описати їх словами
неможливо: настільки все гармонійно, витончено і незвично.
Її бісерні дива вже мандрують
по усьому світу. Віра Миколаївна не просто сама «дихає» цим
заняттям. Вона надихає юних талановитих рукодільників і рукодільниць, які відвідують гурток
«Простір бісерних чудес» при
СДК. Роботи учасників вражають своєю фантазією, яскравістю, красою, неодноразово ставали окрасою не тільки сільських
виставок, свят, а й районних
та обласних фестивалів.
Про майстрів дізналися багато цікавенького. Тепер час переходити й до результатів. Тож
майстрині Наталія Антонова,
Віра Руденко та Раїса Калашнікова отримали заслужені Дипломи учасників осіннього етапу
фестивалю «Байбак-фест».
Художника-аматора Володимира Кравченка визнано переможцем фестивалю. Він посів 1
місце зі своєї іконою «Покрова»!
Щиро вітаємо учасників, переможця та бажаємо подальших
успіхів, нових ідей та натхнення!
Дякуємо колективу районного
краєзнавчого музею за плідну невпинну роботу, постійний
творчий пошук й співпрацю!
М. ТИХОНОВА
за матеріалами
Новоайдарського РКМ.

Образ Пресвятої Богородиці.
Робота Володимира Кравченка
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Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у наші життя, в які увійшли та стали звичними поняття «карантинних
обмежень». Це стосується і різних масових та святкових заходів.
З огляду на цю ситуацію, традиційно масштабні святкування
до Дня села в Айдар-Миколаївці вирішили перенести на наступний
рік, але й залишити рідне село зовсім без привітань, звичайно, не
змогли. Тож на святковий міні-концерт до Айдар-Миколаївського
клубу завітало не так багато глядачів, як зазвичай. Не було гостей
з інших населених пунктів. Свої он-лайн привітання надіслали
айдар-миколаївцям заступник голови райради Олександр Перов та керівник КФХ «Айдар-Овощ» Олексій Павлов. Підтримав
айдар-миколаївців у їхньому гарному намірі й Новоайдарський
селищний голова Ігор Шопін.
Можна сказати, День народження відсвяткували у вузькому родинному колі. Але це не завадило святкуванню відбутись.
Із дотриманням всіх санітарних вимог: на вході всі мали
можливість обробити руки антисептиком, глядачі не порушували
маскового режиму та соціальної дистанції. За це їм велика дяка.
Почалося дійство театралізованим виступом про те, як зароджувалось село. Село трударів, працьовитих та талановитих людей. І
ось вже вітають присутніх чарівні
ведучі Маша Ліщенко та Аня Прошкіна, запрошуючи насолодитися
виступами талановитих самодіяльних артистів. І першими цю
приємну місію виконали Тетяна
Рябоконь та Юлія Крохмальова,

заспівавши пісню «Село моє».
Загалом, як зауважила директор
клубу Тетяна Рябоконь, цьогорічний концерт намагалися побудувати на жартівливій ноті, щоб якомога більше підняти настрій своїм
односельцям.
І з цим завданням артисти
впоралися «на відмінно». Любов Лінник прочитала гумореску «Якби став я президентом», а

Валентина Гончарова порадувала виконанням і чудового жартівливого вірша, і пісні. Шквал
аплодисментів викликав виступ
знаних гумористок, неперевершених в дуеті, Віри Пойманової та
Людмили Харківської.
Не залишили нікого байдужими неповторні виступи талановитих сільських самородків Тетяни
Болдінової та Алли Ісакіної, які

Этим летом, этой осенью нам пришлось столкнуться со многими испытаниями, которые послала
нам природа. Засуха, сильные ветра не единожды провоцировали или становились катализаторами
возгораний в лесах, на лугах, в непосредственной близости от населенных пунктов или даже в них.
Смоляниново, Муратово, Капитаново – эти населенные пункты наиболее пострадали от пожаров
в этом году. Но о пожарах, об опасности возгораний жилых домов не понаслышке знаем и мы, жители
села Райгородка. Мы прошли через эту опасную ситуацию дважды. И нам удалось обойтись малыми
потерями. А все потому, что действовали сообща, все вместе.
Искреннюю благодарность за бензином, подвозили огнеборцам мужество, силу, собранность и
профессионализм, слаженные воду и продукты питания.
уверенность в своих поступках.
и четкие действия выражаю от
Местные жители принимали
Также не оставляли ни на миимени всех жителей села сот- активное участие в общей борьбе нуту место происшествия сотрудникам МЧС – бригадам из с огненной стихией. Вода, вкус- рудники Райгородского сельского
г. Счастье, из Новоайдара и Ново- ные обеды, бутерброды спасате- совета, сделав свой вклад в общее
пскова, которые сутки напролет лям – это малая толика того, чем дело борьбы с огненной стихией.
боролись с огнем, не давая ему помогали райгородцы мчсникам.
Всегда держали руку на пульприблизиться вплотную к насе- Виктор Леонидович Овчинников се событий райсовет и райгосадленным пунктам, жилым домам. поделился своим генератором. министрация. За что выражаем
Достойно несли свою вахту, И с его помощью был затушен им огромную благодарность.
защищая и лес, и односельчан от пожар по улицам Подгорная и
Мы прошли испытание огнем.
огня, сотрудники Райгородского Заречная, прежде, чем он успел Прошли его только благодаря
лесничества, не покидая «поле наделать большой беды.
тому, что действовали все вместе,
боя» ни на минуту.
Бросали райгородцы на борь- сплоченно, сообща. Выходит,
Не остались в стороне мест- бу с огнем и свою технику, трак- это – наша общая заслуга. Желаю
ные жители и предприниматели, торами обпахивая землю, чтобы вам всем, односельчане, спасавнося свою посильную лепту в огонь не перебросился на жилые тели, принимавшие участие в
общее дело. Частные предприни- дома. Юрий Алексеевич Кузовов, тушении пожара, крепкого здоматели, фермеры Игорь Николае- Андрей Иванович Лапыгин имен- ровья, мирного неба, и чтоб не
вич Тиханов, Зиновий Георгиевич но так, на тракторах, защищали знали мы никогда больше таких
Дидоха, Максим Александрович родное село. Евгений Иванович проблем, чтоб свою дружность
Кранцевич, Сергей Анатольевич Помогалов на своем тракторе и сплоченность нам приходиПасечник, Вадим Александрович и вовсе ехал по огню, побеждая лось доказывать только при
Шиповский, Валерий Павлович врага сражу же, и не давая ему радостных поводах. Спасибо
Личевский, Александр Михайло- продвигаться вперед. Ю. А. Кузо- вам всем!
вич Веретянников, Тамара Алек- вов, А. И. Лапыгин, Е. И. ПомоС. ШИПОВСКАЯ,
сандровна Веремейчук, Елена галов сработали в одной связке,
и.
о. Райгородского
Владимировна Вакуленко по- наравне со спасателями продесельского
головы.
могали в заправке автомобилей монстрировав лучшие качества:

зробили свій жартівливо-гумористичний внесок в цю концертну програму. Всі теми гуморесок – ніби замальовки з нашого
повсякденного життя. І головна
відмінність нашого народу від
інших в тому, що ми вміємо над
цим усім, в тому числі і над собою, посміятися. Щиро і від душі.
Тож, звичайно, ці виступи теж
не залишились непоміченими.
Гумор та сміх – це, звичайно,
добре. Але свято без пісні уявити
аж ніяк не можна. Своїми пісенними привітаннями на честь Дня
народження Айдар-Миколаївки
порадували ансамблі «Любавушка» та «Сударушки», виконавши чудові пісні. Не залишив
байдужим виступ дуету юних
талантів Марії Ліщенко та Анни
Прошкіної. Як завжди емоційним та яскравим був виступ Юлії
Крохмальової, творчість якої має
багато прихильників. Вдалим був
виступ й Дарії Ярової. Дівчина
вразила публіку своїм виконанням відомого хіта «Червона рута»,
і їй підспівувала практично вся
глядацька аудиторія.
Як ми вже згадали, масштабні
святкування та привітання одно-

сельців перенеслися на наступний
рік, але все ж одну категорію для
привітань вирішили не відкладати
на потім. Мова йде про цьогорічних першокласників. Як-то кажуть, перший раз в перший клас.
Тож другого першого класу для
них не буде, а це означає, що увагу
приділити їм потрібно зараз. Сказано – зроблено! Свої привітання,
добрі слова та багато побажань
отримали айдар-миколаївські першоклашки Ігор Бунчиков та Вадим Ліщенко. Щасти вам, хлопці,
у вирі шкільних подій!
Святкова програма добігла свого кінця. Самодіяльні артисти побажали всім-всім гарного настрою
та якомога більше посмішок та
позитиву у житті. Саме такий
лейтмотив мала фінальна пісня
«Щоб посміхалися ми».
І це дійсно дуже важливо – не
втрачати здорового глузду та усміхатися всупереч всім перешкодам. За гарний настрій та дійсно
святкову атмосферу глядачі від
душі подякували талановитим
айдар-миколаївським артистам,
які, незважаючи ні на що, змогли
влаштувати справжнє свято.
М. ТИХОНОВА.

Когда в начале месяца огненная
стихия лютовала в нашем районе, в
нашей области, мы все волновались
о людях, которые пострадали от пожаров. Страшно представить себя
на их месте.
Наше село Гречишкино не пострадало от пожара. И в большей степени это произошло
благодаря высокой организованности и четкой слаженности действий местного фермера Сергея
Ивановича Ларина.
Он буквально в течение первых
15 минут с момента возникновения возгораний принял решение
бросить технику на борьбу с огнем. Коллектив его поддержал, и
техника отправилась обпахивать
поля максимально быстро, чтобы
не дать огню шансов на распространение и на то, чтобы он вплотную
подобрался к селу, к жилым домам.
Можно сказать, техника предприятия отправилась буквально «на
передовую» борьбы с огнем. И действия коллектива были четкими,
без лишней паники и суеты. Вот
так слаженные действия помогли дождаться приезда пожарных
без колоссальных потерь.
Но и после приезда пожарных Сергей Иванович продолжал
оказывать всевозможную помощь.
Самой главной и нужной оказалась

помощь пожарным с водой. Ни для
кого ведь не секрет, какие у нас в
Гречишкино с ней проблемы. А Сергей Иванович значительно сократил
время, необходимое пожарным на
всю цепочку действий для ликвидации возгорания. Тракторы сельхозпредприятия один за другим подвозили воду к пожарным машинам,
и бороться с огнем было намного
быстрее и эффективнее.
Заправка транспорта и обеспечение пожарных и рабочих
продуктами
питания,
водой,
обедами – также заслуга С. И. Ларина. Всячески помогала в этой
непростой ситуации и его семья.
Поэтому очень хочется выразить
искреннюю благодарность Сергею
Ивановичу Ларину, его семье, коллективу. Вы не остались в стороне,
не жалея техники и сил бросились
спасать село, односельчан от беды,
от огня и работали все трое непростых суток наравне с пожарными.
Замечательно, что рядом с нами
живут такие самоотверженные,
добрые и смелые люди.
От всей души желаем вам благополучия, уверенности в завтрашнем дне, стабильности и побольше
радостных, счастливых моментов в
жизни.
Благодарные жители
с. Гречишкино.
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Насморк может возникать в самых разнообразных ситуациях, при любом времени года.
Существует целый ряд причин, по которым это происходит.
Насморк при простуде. глюкокортикоидами. Антигиста- потреблением острой, горячей
Обычно такой симптом образу- мины помогают при насмор- пищи, пряностями. Отказ от
ется на 2-3 день после зараже- ке, но абсолютно бесполезны подобных продуктов позволит
ния вирусом ОРВИ. Простуда против заложенности носа, избежать проблемы.
образуется по причине попада- связанной с аллергией.
Гормональный насморк. ГорНасморк от холодного воз- мональный ринит провоцируетния в организм вирусных инфекций, включая коронавирус, духа. Свежий холодный воздух ся из-за прямого влияния гормориновирус, респираторно-син- у некоторых людей провоци- нов на оболочки носовых ходов,
цитиальный вирус, метапревмо- рует излишнюю сопливость. из-за чего слизистые железы
вирус. Если насморк продол- Это происходит из-за того, что становятся более активными.
жается больше 10 дней при холодный и сухой воздух при- Нередко проблема наблюдается
простуде, то обращение к врачу водит к высушиванию носовых у беременных женщин — с ней
обязательно. Ведь тогда он мо- оболочек, изменяя баланс жид- сталкиваются в 39 % случаев
жет быть вызван бактериаль- кости в носовых проходах. От- при вынашивании ребенка. Все
ной инфекцией, которую лучше сюда — воспалительная реакция дело в том, что изменения крои рефлексы носовой нервной веносных сосудов по всему телу
лечить антибиотиками.
Аллергический
насморк. системы, вызывающей насморк. приводят к скоплению крови
Насморк от острой пищи. в кровеносных сосудах носа.
Нередко возникает осенью или
весной, связан с воспалитель- По-другому именуют вкусовым Как лечится гормональный наной реакцией организма, кон- ринитом, причем патология сморк? Данных об избавлении
тактирующего с пыльцой расте- недостаточно изучена. Есть от него не так и много. Проще
ний, деревьев, сорняков и трав. предположения, что насморк всего использовать назальный
Слизь, выделяемая из носа, связан со стимуляцией нерв- солевой спрей или заниматься
обычно прозрачная. Лечение ной системы (тройничного спортом для облегчения состозаключается в приеме антиги- нерва) и может быть парасим- яния. При беременности лечестаминных препаратов, включая патическим ответом, полезным ние должен назначать только
таблетки или спреи. Нередко для отдыха и переваривания лор или гинеколог.
применяют назальные спреи с пищи. Чаще всего связан с
Medikforum

Общий анализ крови — один из самых распространенных и самых нужных диагностических тестов. Он позволяет врачу оценить показатели крови пациента и оперативно сделать
первичные выводы о его состоянии.
СОЭ (ESR) — это скорость немного отличаться в зависиГемоглобин (Hb) — одного
из важнейших компонентов эри- оседания эритроцитов. У здоро- мости от возраста и пола челотроцитов, красных клеток кро- вого человека он должен быть не века однако в целом составляет
ви. Если гемоглобин снижен, выше 15 мм/час. Если СОЭ рав- 4-9x10*9 единиц.
Лимфоциты (LYM) — главэто может свидетельствовать о няется 30–40 мм/час, это может
недостатке в организме железа говорить о наличие в организме ный «строительный материал»
(оно используется в процессе очага воспаления, отравлении иммунной системы. Норма
содержания в крови взрослосинтеза гемоглобина) или ви- или большой кровопотере.
Основной функцией тром- го человека: 180-320*109/л.
тамина В12, быть первым признаком развивающейся анемии. боцитов (PLT) является оста- Если концентрация увеличена
Значительное (в несколько раз) новка кровотечения путем об- — диагностируются инфекповышение гемоглобина может разования тромба. Нормальный ционные заболевания широуказать на то, что у пациента уровень тромбоцитов равен кого спектра. Низкий уровень
присутствует легочная или сер- 1,4–3,4 г/л. Повышение чис- часто указывает на почечную
дечная недостаточность. Нормы ла тромбоцитов укажет врачу или иммунную недостаточэтого показателя для взрослых на наличие травмы, возмож- ность, хронические заболевалюдей выглядят так: 135–160 но, злокачественной опухоли, ния, а также негативное влияние
грамм на литр для мужчин, тромбоцитопении. Пониженные на организм кортикостероидов.
тромбоциты часто свидетельМоноциты (MON) «отвечаи 120–140 — для женщин.
Эритроциты (RBC) — ствуют об отравлении организ- ют» за поглощение отмерших
транспортные клетки. Они до- ма химическими веществами, клеток и бактерий. Повышенставляют ко всем тканям и ор- наличии инфекционного забо- ное содержание моноцитов
ганам кислород и «забирают» левания или лейкоза в острой указывает на такие заболевания, как ревматоидный артрит,
углекислый газ. Нормальным или хронической форме.
Лейкоциты (WBC) в орга- сифилис, мононуклеоз, туберпоказателем содержания эритроцитов для взрослых муж- низме «отвечают» за иммуни- кулез и другие инфекционные
чин считается 4,0–5,5 млн в 1 тет, их количество рассказывает заболевания. У взрослого нормкл, а для женщин — 3,7–4,7 врачу о том, насколько организм мальное количество моноцитов
млн в 1 мкл крови. Сниженное в состоянии бороться с виру- в крови составляет 1-8 % от
количество эритроцитов мо- сами, инородными телами, па- общего количества лейкоцижет указывать как на недоста- тогенными микроорганизмами тов. В абсолютных числах это
ток в организме витамина В12, или токсинами. Нормальное 0,04-0,7*109/л.
kp.ru
значение лейкоцитов может
так и на кровопотерю.

Средство от кашля. Перемешать 2 ст. ложки качественного
сливочного масла, 2 свежих яичных куриных желтка, 1 ч. ложку
пшеничной муки и 2 ч. ложки
натурального мёда. Принимайте внутрь по 1 ч. ложке 3-4 раза
в день.
От термических ожогов.
Сварить вкрутую 2-3 куриных
яйца, желтки пережарить на сковороде без масла на медленном

огне, пока не получится темная тягучая масса. Смазывать
обожженные места для быстрого заживления. Хранить в
холодильнике.
При затяжных бронхитах и
бронхиальной астме. Скорлупу
от 10 куриных яиц подсушивают
и растирают в порошок. Выжимают сок из 10 лимонов и заливают им порошок из яичной скорлупы. Ставят в темное место на
10 дней, затем процедить смесь
через марлю.
10 куриных желтков сбить с
10 ст. ложками сахара и вылить
в смесь 1 бутылку коньяка. Пе-

ремешать сок лимона с порошком из скорлупы, коньяк с сахаром и желтками. Принимать
по 1 ст. ложке 3 раза в день
за 30 мин. до еды
Начиная прием, не забудьте о приготовлении следующей порции, чтобы не было
перерыва в курсе лечения.
При простуде и гриппе. 500
мл свежего слегка подогретого молока смешать со свежим
куриным яйцом. Добавить 1 ч.
ложку мёда и 1 ч. ложку сливочного масла. Тщательно перемешать и принять на ночь. Уже на
следующий день у вас не будет

Как с наступлением осени, когда возрастает риск заболевания ОРВИ и гриппом, защититься от вирусных
инфекций?
Во-первых, необходимо наладить питьевой режим. По мнению
медиков, вирусы активнее разрушаются, если пить много жидкости: возбудители заболеваний не
выдерживают гидравлического
удара. Пить можно не только воду,
но и любые виды чая (лучше без сахара). Во-вторых, важно обеспечивать организм витамином С.
Он содержится, например, в киви,
квашеной капусте, имбире, цитрусовых, шиповнике. В-третьих,

организму нужно давать клетчатку, чтобы желудочно-кишечный
тракт хорошо очищался. Для этого
прекрасно подойдет любая зелень.
Врач и телеведущий Евгений
Комаровский советует: при признаках ОРВИ, то есть кашле, температуре, боли в горле следует
правильно лечиться.
— Сидеть дома, увлажнять и
проветривать помещение, много
пить, не заставлять себя есть, промывать нос солевыми растворами,
если невмоготу — использовать
жаропонижающие средства, —
утверждает Комаровский.
newsyou.info

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской
астрономии Солнца.
Так, 21 октября уровень магнитных колебаний достигнет 3
баллов. Всего же продолжительность магнитной бури составит 9
дней. Ее пик придется на 22-25 октября, тогда ее мощность достигнет отметки в 5 баллов. 26 октября
магнитные возмущения слегка ослабнут (до 4 уровня), после этого

в течение трех дней ожидаются
магнитные бури силой три балла.
Во время магнитных бурь возможно ухудшение самочувствия
у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, поэтому
крайне важно вести здоровый
образ жизни: отказаться от спиртного, больше гулять пешком,
уменьшить употребление соли и
тщательно контролировать свое
давление.

ни кашля, ни насморка.
При болях в суставах. Сварить вкрутую куриное яйцо, отделить желток, взять его половинку.
Вторая половина сваренного
желтка и белок не понадобятся.
Размять желток вилкой на
блюдце.
В кастрюльку влить 1 стакан
рафинированного подсолнечного масла. Туда же положить кусок пчелиного воска размером
примерно со спичечный коробок.
Поставить на небольшой
огонь, чтобы воск растаял.
Брать
крупинки
яичного желтка и бросать в

кипящее подсолнечное масло.
С первыми порциями желтка
масло станет «убегать» — отставляйте кастрюльку в сторону от огня, чтобы масло
перекипело вне его.
Так поступайте до тех пор,
пока не израсходуете весь желток.
Остудите и процедите через
капрон (марля не годится).
Больные суставы смазывать
мазью и делать компрессы на
2 часа ежедневно. Можно делать и на ночь. Хранить в стеклянной посуде в холодильнике
10 месяцев.
narmed1.ru
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продам
ДОМИК в Айдар-Николаевке. Недалеко от магазина. Газифицирован, санузел, горячая вода, рядом река. 066-78-17-178,
099-375-78-90.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. 099-054-81-79.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ со всеми удобствами. Ул. Коваленко. 095-15-88-617.
УГОЛЬ. 050-627-08-63, 095-843-68-54.
ТРУБЫ б/у поливные, длина 4,5 м, 1 шт. – 50 грн; ТРУБЫ пластиковые канализационные, длина 2 м, диаметр 20 см – 100 грн
за 1 шт.; деревянные ПОДСТАВКИ (можно под ульи), 1 шт. – 20
грн; оконное СТЕКЛО 50*80 см, 1 шт. – 30 грн; ручной НАСОС
алюминиевый для посадки пчел и опрыскивания деревьев и т.д.
– 50 грн; переносные пчеловодные ЯЩИКИ, УЛЕЙ, РАМКИ,
разный пчеловодческий ИНВЕНТАРЬ для начинающих пчеловодов; пчеловодческий КОСТЮМ белый, 50 размер – 100 грн;
СЕМЕНА укропа, 1 стакан – 20 грн; ШЛАКОВАТУ для утепления, РУБЕРОИД в рулонах, 1 м - 30 грн; резиновые ШЛАНГИ
для полива; проигрывающее УСТРОЙСТВО «Ригонда» с приемником; разные ПОДНОСЫ эмалированные – 30 грн; ГРАБЛИ
– 50 грн; разные ЛОПАТЫ – 50 грн; КОСУ – 100 грн, ВИЛЫ,
ТЯПКИ – 50 грн.; ДВУРУЧНУЮ ПИЛУ («Дружба») – 100 грн.
Телефон: 095-39-36-278, с. Безгиново.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з лушпиння соняшнику. 2800 грн/т.
Безкоштовна доставка від 2 тонн. 066-305-44-64, 067-103-28-10.
РУЖЬЁ ИЖ-43 М. 095-557-10-57.
КУКУРУЗУ. 050-231-08-76.
КАРТОФЕЛЬ. 095-91-41-767.
КУСТИКИ бесшипной и высокоурожайной ЕЖЕВИКИ
СОРТА ТОРН ФРИ. Цена – значительно ниже рыночной.
050-256-12-14.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг, 066-31-32-595.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds, б/у
(Барский машзавод). 099-36-88-604.

куплю
НАСІННЯ та ВІДХОДИ СОНЯШНИКА або поміняю
на брикет. 050-596-27-80.
ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
АВТОПОКРЫШКИ R13, б/у. 095-141-63-25.
МОТОКУЛЬТИВАТОР МК-1,2, б/у (Крот). Можно не на ходу.
050-231-87-37.
КРС: быков, коров, тёлок. 095-05-22-071, 095-900-82-92.
КРС, 099-005-75-77.

считать недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК МО № 047582, виданий
06.05.2001 р. Новоайдарським РВК Луганської області на ім’я
ГЛАДИШЕВА Олександра Миколайовича, 29.09.1981 р. н.,
вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК серії МО № 785553 на ім’я
ДЯЧУКА Дмитра Михайловича вважати недійсним.
ТИМЧАСОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ на ім’я
ШУШАРІНА Володимира Володимировича, 30.01.1978 р. н.,
вважати недійсним.

Японский кроссворд
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Фермерство продає

курей-несучок
і молодняк

Домінант, Ломан Браун, Леггорн, Борковська, Геркулес та ін.
Співпрацюємо з кращими
фермами України.
Доставка безкоштовно.

066-039-95-20, 068-902-33-04

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

095-51-23-839
Ремонт
изготовление,
перетяжка
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.
Ремонт и изготовление
мягкой мебели.
Изготовление корпусной
мебели под заказ.
Качественные материалы,
низкие цены, доставка.
050-551-42-03.

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание.
099-336-87-79.
БУРИМ
СКВАЖИНЫ.
095-678-06-28.

работа
Предприятию ТОВ «Айдар Милам» на постоянную
работу требуется ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ. 066-958-91-86.

До уваги учасників АТО, ООС та Революції гідності
Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної
державної адміністрації інформує:
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від
27.12.2017 р. № 1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності» управлінням проведено роботу щодо
визначення суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації вищезазначеній категорії осіб. До переліку таких суб’єктів надання послуг із
психологічної реабілітації включено ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт» м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка Одеської
області та ТОВ Новопсковський санаторій «Перлина» смт. Новопсков
Луганської області.
Администрация, профком и сотрудники КНП «Новоайдарская многопрофильная больница» выражают искренние соболезнования заведующей поликлиники Бережной Наталье
Ивановне в связи с невосполнимой утратой отца ЗУБАРЕВА
Ивана Васильевича и лаборанту отделения переливания крови
Приймак Наталье Сергеевне в связи с невосполнимой утратой мамы
ВАКУЛЕНКО Аллы Владимировны.
В эту горькую минуту
мы разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами.

Ключворд
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Тещин день, который еще называют Mother-In-Law Day,
во всем мире отмечают в последнее воскресенье октября.
Данное неформальное событие стало отмечаться с 1934
года с «лёгкой руки» редактора одной из американских газет
штата Техас, который рассказал в своём издании о данной
«шутке», проведя параллель с такими уважаемыми праздниками, как День матери и День отца. Заявив, что тёща –
это вторая мама, он заметил, что было справедливо, чтобы
и все тёщи имели свой «профессиональный» праздник. Эта
шутка прижилась, и вскоре праздник с удовольствием отмечали уже не только жители Соединённых Штатов, но
и некоторых стран Латинской Америки, а затем и Европы.
час женатые мужчины города
Про тещу
традиционно проводят пятницы
с тещей. Она же, в свою очесерьёзно и в шутку
редь, готовит специально для
- В словаре В. Даля сказано, зятя особое блюдо, название кочто «теща - женина мать». Эти- торого переводится как «платок
мология слова до конца не ясна, тещи». Это лепешка с начинно есть версия, что теща и тесть кой из сыра и шпината. Дочку
- производные от «тетя», «тятя» тоже ждут ее любимые кушанья
и «утешать». У французов теща и вкусный свежий чай.
На Соломоновых островах
- belle-mere, что в переводе означает «прекрасная мать». Очень мужчина со дня свадьбы не докуртуазно! Но у них и свекровь лжен видеть тещу, а если все-та- belle-mere. Англичане, немцы, ки произошла нечаянная встреча,
испанцы, как и французы, не то зять должен сделать вид, что
видят разницы между тещей и её не узнал. Теща тоже не должна
свекровью - «законными мате- подавать виду, что знакома с ним.
рями», но у нас все понимают, А абориген Банковых островов и
вовсе должен обходить тещу за
что это не одно и то же.
- Согласно исследованиям, версту. Случайно столкнувшись
82 % мужчин считают свои от- с ней на улице, он обязан отверношения с тещей хорошими, нуться от своей «родственницы»
а 26 % женщин обижаются на и дождаться, пока она уйдет.
В кенийском племени луо
свою мать-тещу за то, что она
пытается развести их с мужем зять может даже поговорить с
мамой супруги. Правда, для этои лезет в дела дочери.
- Однажды Юрий Никулин во го надо соблюсти ритуал. Зять
время выступления, взяв в руки и теща поворачиваются друг к
мегафон, объявил прохожим: другу спиной и только после
каждому, у кого сейчас есть с этого начинают беседу. Таковы
собой фотография тещи, он тут правила вежливости. Похожий
же, на месте, вручит немалую обычай встречается и у австрасумму денег. Приз так никто и лийского племени камиларои.
не получил... Не было ни у кого Только там зять и теща обязаны
не просто повернуться друг к
фото тещи с собой!
Традиция ходить к теще на другу спиной, но и кричать как
блины была не простым соблю- можно громче. А все для того,
дением ритуалов. По народным чтобы создавалось впечатление,
представлениям только в этот будто они находятся не рядом,
день зятю и разрешалось есть а на большом расстоянии.
Мужчины племени лумбу, коугощение, приготовленное тещей. Во все остальное время торое проживает на территории
еда от тещи считалась почти Габона, стараются выбирать нетабуированной. В среду масля- весту из своей деревни. Если же
ничной недели, в лакомку, зять с молодому человеку приглянулась
женой приходили в дом к тестю девушка из соседнего селения,
и теще. Зять обязан был съесть то участь его не завидна. После
свадьбы он должен переселитьвсе приготовленное угощение.
В турецком городе Башмакчи ся в дом своей суженой, где она
День матери отмечают каждую проживает вместе с мамой. Отпятницу, и по факту он пред- ныне зять обязан всячески приставляет собой День тещи. Эта служивать теще и выполнять все
традиция зародилась в те вре- хозяйственные поручения. И, комена, когда молодые девушки нечно же, молча терпеть тещино
после замужества по пятницам ворчание и недовольство.
возвращались в отчий дом. Таi-fakt.ru; prekrasnij-mir.ru;
ким образом они оказывали дань
vishime.ru.
уважения своим родителям. Сей-
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23 октября. Луна находится
в фазе Первая четверть в знаке
Козерог. Не самое удачное время
для общения с государственными органами и представителями
властных структур. В денежных
вопросах также не все гладко.
Велика вероятность задержки в
получении прибыли, возможны
и убытки. Любое дело, реализация которого начата с ростом
Луны, приобретает дополнительный импульс и энергетику
для своего развития.
24 октября. Луна находится
в фазе Растущая Луна в знаке
Водолей. Высшее руководство
или госорганы в это время лучше не беспокоить, а заняться
организацией,
проведением
всевозможных собраний, конференций или участием в них.
Это время идеально подходит для любой умственной и
творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением

Україна переходить на зимовий час у неділю 25 жовтня о
04:00. Цьогоріч цей день співпадає з проведенням місцевих
виборів.
Таким чином, у ніч з суботи
24 жовтня на неділю 25 жовтня
стрілки годинників потрібно
перевести на одну годину назад.
Відповідно до постанови
Кабміну № 509 від 1996 року,
Україна щороку переходить на
літній час (в останню неділю
березня о 03:00 стрілки годинників переводять на одну годину
вперед) і на зимовий (в останню
неділю жовтня о 04:00 стрілки
переводять на годину назад).
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новых технологий. Неплохо
идут дела с недвижимостью,
общественная и политическая
деятельность.
25 октября. Луна находится
в фазе Растущая Луна в знаке Водолей. 9-й лунный день.
Критический день. Нужно быть
готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться
сдержать себя и не выпускать
на поверхность возникающее негативное отношение
к окружающим людям.
Обострение конфликта и
конфронтация не принесут пользы ни одной из сторон. Внимание
лучше уделить продолжению
давно начатых дел, требующих
рутинного исполнения.
26 октября. Луна находится в фазе Растущая Луна знаке
Рыбы. Способности к умственной концентрации несколько
ослаблены, воображение то и
дело стремится увлечь наше
сознание в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят
свое воплощение в реальности.
Лучше потратить это время на
активный отдых.

27 октября. Луна находится в фазе Растущая Луна в
знаке Рыбы. 11-й лунный день.
Один из самых позитивных и
энергетически мощных дней
лунного месяца. Воплощение
любых планов и замыслов приведет к желаемым результатам
с наименьшими затратами сил
с вашей стороны. Можно смело
отправляться в долгое путешествие. Дела, требующие большой активности, будут даваться
нетрудно. Благоприятны изменения в абсолютно всех сферах
деятельности, как в взаимоотношениях на личном плане,
так и в деловом.
28 октября. Луна находится
в фазе Растущая Луна в знаке
Овен. Время характеризуется
повышенной импульсивностью,
поспешностью, граничащей с
опрометчивостью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так
как если не учесть какую-либо
мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями. Очень велика вероятность
разного рода конфронтации,
которая может закончиться
несчастным случаем. Следует остерегаться огня и острых
предметов.
29 октября. Луна находится
в фазе Растущая Луна в знаке
Овен. 13-й лунный день. День
самоанализа. Если удастся разобрать свои ошибки и извлечь
из них урок, то у вас появится
реальная возможность поднять
авторитет и укрепить свое положение в глазах окружающих
людей. Очень вероятен всплеск
творческой энергии и активности. В деловой сфере начинается
благоприятное время для осуществления запланированных
дел, решения трудных вопросов и проблем. Дела, требующие большой активности, будут
даваться нетрудно.
mirkosmosa.ru

Администрация,
сотрудники и профсоюз
КНП «Новоайдарская
многопрофильная
больница»
поздравляют
с наступающим юбилеем
младшую сестру
терапевтического
отделения
СЕЛИНУ
Светлану Федоровну!
Пусть всегда много радости будет, теплых слов
и чудесных цветов. Дорогие и близкие люди дарят
нежность свою и любовь. Чтоб от счастья любое
мгновенье становилось прекрасней, светлей. Мы
желаем удачи, везенья, самых ярких и солнечных
дней!
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