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За інформацією відділу освіти Новоайдарської РДА,
станом на ранок 16 жовтня у всіх школах району
(окрім шкіл міста Щастя)
розпочато опалювальний сезон

2,5 млн працюючих пенсіонерів,
у тому числі 1,3 млн жінок, перебуває на обліку
в органах Пенсійного фонду України

День працівників
харчової промисловості
Шановні працівники
харчової промисловості!
Новоайдарська районна державна адміністрація
та районна рада вітають з професійним святом
працівників харчової промисловості й висловлюють всім працівникам галузі глибоку шану і щиру
подяку. Це свято людей, які виконують не просту і
таку важливу для всіх місію – забезпечення кожного жителя хлібом і всім тим, що додається до нього.
Підприємства харчової і переробної промисловості
грають провідну роль у забезпеченні населення продовольчими товарами в усьому світі, оскільки турбо-

«Тёщи и свекрухи»
празднуют 20-летие

та про хліб насущний завжди була однією з головних
турбот людства. Працівники харчової промисловості
постійно покращують якість виробленої продукції,
розширюють її асортимент.
Бажаємо вам міцного здоров’я, сімейного благополуччя, впевненості у майбутньому. Нехай
втілюються у життя всі ваші задуми на радість вашим родинам, на благо розквіту рідної України та
піднесення добробуту усього українського народу.
Віримо, що своєю сумлінною і самовідданою працею
ви й надалі вноситимете вагомий вклад у розвиток
промислового потенціалу нашої держави.
В. о. голови районної
держадміністрації
т. В. нОВИКОВА.

Голова районної
ради
В. В. Макогон.

громадської
спілки
«Всеукраїнське об’єднання учасників
бойових дій та волонтерів
АТО в Луганській області»
Сергіій Калмиков.
Кращим військовослужбовцям вручено нагороди та почесні
грамоти від райдержадміністрації
та районної ради. Вшанувати пам’ять загиблих героїв
приїхали представники влади
Сумської області, волонтери та їх
побратими – військовослужбовці
27-ї
Сумської
реактиваної
артилерійської бригади.
Упродовж
урочистостей
прозвучали пісні у виконанні
солістів Новоайдарського районного Будинку культури Юлії
Крохмальової, Ольги Рубан та
Алли Антипової.
14 жовтня 2019 року в селищі
Новоайдар біля Меморіалу загиблим воїнам у боротьбі за
незалежність та територіальну
цілісність України відбувся
урочистий захід з нагоди
відзначення Дня захисника
України. Вшанували пам'ять тих,
хто віддав своє життя за Україну,
за її народ, хвилиною мовчання. Представники органів влади, трудових колективів селища
та району, військовослужбовці,
учні
поклали
квіти
до
пам’ятного знаку. Зі словами
привітання до присутніх звернулися голова Новоайдарської
районної ради Віктор Макогон, виконуюча обов’язки
голови
Новоайдарської
райдержадміністрації
Тетяна Новикова та голова
відокремленного
підрозділу
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13 жовтня з 12 години центральна площа міста перетворилась у відкритий майданчик Шостого
Всеукраїнського мандрівного фестивалю «З країни в Україну», який охопив 18 міст у шести областях
України. Цього року в Луганскій області він відбувся в Лисичанську, Попасній та Щасті.

Завданням фестивалю є побудова мережі горизонтальних
зв’язків між активістами, встановлення сталої комунікаційної
моделі між місцевою владою,
волонтерами,
громадськими
організаціями та активними
громадянами під час реалізації
проекту. Захід спрямований на
відродження культури, національної свідомості міст та містечок у різних куточках України.
Організаторами заходу в
Щасті стала команда місцевих
активістів «Щастя ГурТОМ».
На площі та біля неї було розгорнуто біля 15 локацій.
«Містечко майстрів» пропонувало містянам спробувати
себе у незвичних професіях та
власними руками зробити на
згадку про фестиваль яку-небудь поробку: сплести намисто
з бісеру, розмалювати еко-торбинку, сколотити годівничку для
птахів. Викладачі та студенти
ЩПАЛ вчили вирізати фігурки
з овочів, а вихованці Щастинської санаторної школи проводили майстер-клас по створенню
маленьких дрібничок зі старих
джинсів: гольниці, підставки
для ручок, обкладинки для блокнотів.
«Кавова анімація» надала
можливість кожному спробувати себе у ролі художника.
«Відкрита бібліотека». Всі бажаючі мали можливість ознайомитись з новинками української

літератури.
«Фотовиставка» представляла собою справжній творчий звіт
фотографів – аматорів.
«Молодь та спорт» об’єднала
декілька спортивних заходів: показові виступи боксерів, шаховий
турнір, хокей з м’ячем (флорбол),
перетягування канату.
«Охорона здоров’я» пропонувала всім бажаючим перевірити свій тиск та кількість
цукру в крові. А тих, хто вірно
відповідав на питання, медичні
працівники пригощали чаєм.
«Дитячий майданчик» об’єднав велику кількість щастинської малечі. Аква-грим, малюнки фарбами, інтелектуальні ігри,
спільний малюнок на фліпчарті.

Рішенням Президії політичної ради партії № 06-11-060 за
підписом Юлії Володимирівни
Тимошенко мене призначено
керівником Луганського обласного партійного осередку ВО
«Батьківщина».
Всі ми розуміємо наше спільне завдання – об’єднатись у
сприянні вирішенню нагальних
проблем регіону та України в
цілому. Задля цього я та наша
команда докладемо максимум
зусиль. Я дякую кожному, хто
протягом років підтримував
партію, дякую за незламність

характеру, витримку та віру в
перемогу. Ми маємо досвідчених та відданих партійців на
керівних посадах і в обласній
організації, і в містах, і в районах області, тому, впевнений,
ми зможемо суттєво підвищити
ефективність нашої роботи.
Луганщина потребує уваги, і я сподіваюсь на всебічну підтримку наших ініціатив
фракцією «Батьківщини» у
Верховній Раді України.
Приєднуйтесь до нашої команди, телефонуйте на безкоштовний номер call-центру

А ще можна було зібрати з пазлів карту України,
навчитися плесни косичкі,
подискувати та отримати
консультацію у представників громадських організацій, зібрати та розібрати
автомат. І це ще не все.
Одним словом, обіцянка
організаторів, що сумно не
буде, виконана повністю.
А потім був концерт. Перед мешканцями міста виступали виконавці різних
жанрів.
Київський
рок-гурт
NESPROSTA брав участь
у численних фестивалях, володар восьми лауреатств і трьох Гранпрі й вже четвертий раз бере
участь у фестивалі «З країни
в Україну». Взагалі, починаючи з 2014 року, в зоні АТО гурт

провів понад 250 концертів.
Мульті-інструменталіст
і
композитор ALEX SILAKOV
представив слухачам свої пісні з
альбому «Весна», який ще тільки записується. Жанр виконання – танцювально-електронна
музика.
BALAKLAVA BLUES - молоді виконавці електро-фольку.
Гурт виник під час Революції
Гідності у 2014 році. Канадський панк-музикант Марк Марчик і українська етно-музикознавиця Марічка Марчик об’єднали
творчість та власні серця.
Проведення фестивалів «З
країни в Україну» стали можливими завдяки щирій підтримці, наданій через Агентство
США з міжнародного розвитку
(USAID).
І. КРАСНОЩОКОВА.

0-800-210-445,
підписуйтесь
на наші сторінки в Facebook
facebook.com/byut.lugansk/
та Instagram - instagram.com/
batlug/.
Ми завжди відкриті для конструктивної співпраці. Пам’ятайте, що, ігноруючи політику,
ви даєте можливість політикам
ігнорувати вас! Не залишайтесь
осторонь, бо разом ми здатні на
більше, здатні довести, що все
можливо!
ОЛЕКСАНДР РОМАНОВСЬКИЙ,
керівник Луганської ОПО
ВО «Батьківщина».
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10 жовтня в Новоайдарському професійному аграрному ліцеї відбулися
щорічні спортивні ігри «Козацька Покрова». На заході були присутні військовослужбовці Новоайдарського районного військового комісаріату та завідувач
сектору у справах молоді та спорту Новоайдарської РДА Тетяна Курта, яка привітала всіх присутніх з прийдешніми святами та побажала учасникам гри сили,
мужності та незламної волі до перемоги.
Посперечатись у спритності та силі
вийшло три команди учнів І, ІІ та ІІІ
курсу. До програми ігор було включено 5 фізкультурно-спортивних конкурсів, а саме: «віджимання», «під-

Гідна зміна захисникам держави
підростає в навчальних закладах міста
Щастя. Запрошені на свято мужності до
Щастинської ЗОШ № 2 військовослужбовці, прикордонники та працівники
Національної поліції в цьому повністю
переконалися.
Переможці II етапу Всеукраїнської
гри «Джура», які зайняли п’яте місце на
Всеукраїнських іграх, блискуче виступили на святі Захисника України. Презентація дитячої громадської організації, яка була створена зовсім нещодавно,
стала яскравим подарунком для запрошених на свято гостей.
«Ми змінимо світ! Ми зможемо зробити! Ми - молодь України, її шалені
діти!» - це мета, якою можливо пишатися усім нам, дорослим, вчителям, працівникам поліції, адміністрації міста,
народному депутату України Вікторії
Гриб, всім, хто допоміг у створенні ГО
та поглядає зараз з надією на щастинських юнаків.
«Молоді міцні лави» - нова Щастинська дитяча громадська організація
об’єднала три навчальні заклади, кожен

тягування у висі», «сильніша рука»
(армспорт), «метання довбні» та
«перетягування канату».
З самого початку змагань зав’язалась
запекла боротьба між конкурсантами:
хлопці як один жадали та виборювали
перемогу.
За підсумками змагань найсильнішими, найспритнішими та витривалішими
нащадками українського козацтва стали
хлопців з команди групи № 201. Друге
місце виборола команда групи № 304 і
третє місце посіла команда групи № 103.
Вітаємо всіх учасників заходу - справжніх чоловіків, гідних синів своєї Батьківщини!
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9 жовтня до Новоайдарського району завітали журналісти з різних регіонів
України. Даний візит відбувся в межах Програми розвитку ООН із відновлення та
розбудови миру компоненту III «Громадська безпека та соціальна згуртованість».
Гості відвідали унікальний «Янтарний храм» у с. Дмитрівка, Новоайдарський
районний краєзнавчий музей, поспілкувались з керівництвом району.
До уваги делегації представлені
успішні приклади співпраці влади, бізнесу та громадських організацій в реалізації проектів розвитку, які стосуються громадської безпеки та соціальної
згуртованості в районі.
Гостям презентовані подарунки, вироблені дітьми с. Денежникове під керівництвом Віри Руденко, яка свого часу реалізувала проект по соціальній згуртованості
«Гідність та право».
Необхідно зазначити, що в рамках даного компоненту підтримано 9 ініціатив
громадськості Новоайдарського району
(2 з них – по м. Щастя). Велика подяка
ПРООН за підтримку в реалізації ініціатив!
Візит проводиться в межах Програми
ООН із відновлення та розбудови миру за
фінансової підтримки урядів Данії, Швеції

та Швейцарії. Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири
агентства ООН: Програма розвитку ООН
(ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у
галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація
ООН (ФАО).
Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз,
Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції,
Швейцарії та Японії.

На території Щастинської санаторної
школи-інтернату єпископом Луганським і
Старобільським ПЦУ Афанасієм (Яворський) освячено храм-капличку святої
великомучениці Тетяни, яка вважається покровителькою студентів, школярів і педагогів.
schastye-rada.gov.ua
Ця подія відбулась завдяки активістам ГО
«Самооборона Верховини» з Верховинського
району Івано-Франківської області. Із власної
ініціативи та за власні кошти вони встановлюють вже десяту капличку на Сході України.
Волонтери по декілька разів на рік
приїжджають на Луганщину та Донеччину відвідати своїх земляків, які несуть тут
військову службу. Цього разу встигли побувати в Золотому, Старобільську та Станиці
Луганській.
Розповідає голова ГО «Самооборона Верховини» Іван Васильович Юряк:
– Коли їдемо на Схід, нас проводжають всією громадою: керівництво району,
школярі, святі отці. І всі наказують одне:
розкажіть про нас, що ми щодня молимось за
єдність України та за мир у нашій країні. Перед кожною поїздкою відбувається в районі
толока: жінки консервують овочі і фрукти, всі
бажаючі приносять кошти, смаколики. Оця
ювілейна капличка зроблена за кошти наших

місцевих підприємців – родини Гондурак.
Коштує вона приблизно 30 тис. грн, а ще треба пальне закупити. Відстань, яку ми долаємо
– більше 1,5 тис. км. І хочемо допомогти та
підтримати всіх, хто потерпає від цієї нашої
спільної біди.
Впродовж п’яти днів Мирослав Джурак,
Василь Германюк та Іван Юряк монтували
без жодного цвяха дерев’яний храм. Привезли з собою все необхідне: дошки, зруби, дах,
купол. Внутрішнє вбрання – теж подарунок
від івано-франківців. А це ікони, домоткані
вишиті рушники, релігійна література.
Віднині кожен бажаючий може зайти до
храму та помолитися за своїх рідних, за власне благополуччя. І немає значення, до якого
патріархату він відноситься. Господь єдиний,
і він любить кожного, – після освячення сказав о. Афанасій.
Після невеликого перепочинку чоловіки
поїхали далі, плануючи ще заїхати у
Маріуполь. Але обов’язково обіцяли приїхати
в гості на різдвяні свята, бо дуже подружилися з вихованцями санаторної школи, які
залюбки допомагали дорослим будувати каплицю.

із яких обрав свій напрямок роботи. Санаторна школа-інтернат – спрямована на
пропаганду безпеки на дорозі. Команди
ЗОШ № 1 – правова обізнаність, а школи № 2 для своєї роботи вибрала заклик:
«Молодь обирає здоров’я».
До організації свята долучилися військовослужбовці 46-ї бригади.
Контактна виставка озброєння та військової техніки стала справжнім сюрпризом для учнів. А майстер-клас з рукопашного бою та спортивні змагання
між командами військовослужбовців
та старшокласників зібрали чимало
глядачів та додали спортивного азарту.
Палац культури підхопив святкову
естафету. Слова про мужність, героїзм
наших захисників, слова вдячності усім
поколінням воїнів промовляла сьогодні
в.о.керівника військово-цивільної адміністрації Світлана Клімкова. Очільник
міста високо оцінила роботу з молоддю
трьох навчальних закладів міста Щастя
та висловила сподівання на їх подальшу
плідну співпрацю.

О. КІЗІЛОВА, начальник управління
економічного розвитку і торгівлі
Новоайдарської РДА.

І. КРАСНОЩОКОВА.
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Цей вираз став лейтмотивом святкування чудового свята –
Дня села Айдар-Миколаївка, на яке зібралося чимало мешканців
та гостей цього населеного пункту.
Села, як і люди, мають свої
біографії. У кожного вона своя –
неповторна. Айдар-Миколаївка, за
географічними показниками, село
невеличке, небагате на матеріальні
ресурси, але для багатьох воно
– наймиліше, найрідніше, це
Маленька Батьківщина. Тож
найпочеснішими гостями на святі
була велика родина мешканців села
Айдар-Миколаївка – він найменшого мешканця до найповажнішого.
Для свого свята айдармиколаївці обрали найкращу пору
року – осінь. Адже не можна залишитися байдужими до буяння
різноманітних фарб на деревах, до
шарудіння сухого листя під ногами, до останніх теплих сонячних
днів! Та спочатку, звичайно, причепурили територію, дружно вийшовши на «суботник».
Радість свята з мешканцями
села розділили почесні гості –
Новоайдарський селищний голова Ігор Шопін та голова СФГ
«Айдар-Овощ» Олексій Павлов, які привітали мешканців
Айдар-Миколаївки не тільки теплими словами і побажаннями
процвітання, достатку та добробуту кожній родині, а ще й ну
дуже приємними подарунками:
дитячою анімаційною програмою та солодощами для малечі,
а ще – підвезенням людей до
місця проведення святкування,
про організацію чого подбав Ігор

Вікторович, подарунками для
більше 40 нагороджених та смаколиками для всіх бажаючих від
Олексія Леонідовича.
Село красиве і квітуче. Але
справжньою його окрасою є люди.
Щодня ми бачимо їх, вони живуть
поруч, скромні і працьовиті. Вони
не звикли до слави, але їх щоденна праця – то джерело людської
мудрості і самовідданості.
Село – це праця з ранку до
пізнього вечора. Привітали добрими словами та гучними оплесками
всіх трударів землі, які в різні часи
працювали на полях та фермах.
До речі, багато мешканців АйдарМиколаївки пов’язали своє життя
з нелегкою сільськогосподарською
працею й зараз працюють в СФГ
«Айдар-Овощ».
Не обійшли увагою на
святкуванні тих односельців, які
цього року відзначають свій «золотий» ювілей. Щиро привітали з
цього приводу Тетяну Бакуліну, Ларису Чернишенко, Аллу Антипову,
Олену Бєдуліну, Ольгу Проніну,
Любов Копанєву, Світлану Бережну, Андрія Чупіна, Володимира
Позднякова, Вадима Петренко,
Сергія Шевченко та Володимира
Мєтьолкіна.
Та це – ще не всі «золоті»
ювіляри. 50-тиріччя свого подружнього життя цьогоріч відзначають
Іван та Зінаїда Тіханови. А ось
подружжя Анатолія та Раїси Ско-

Творчий колектив Айдар-Миколаївського клубу

риченко йде рука об руку
спільним життям ще довше – 60 років! А кохають
одне одного не менше ніж
тоді, 60 років тому. Тож
спеціально для них на
святкуванні провели красиву яскраву церемонію:
весільна арка, рушники,
пісні, шампанське та крики «Гірко» – все це точно
занурило «діамантових»
молодят в атмосферу
юності та перенесло в
день, коли «гуло» їхнє
весілля.
Роки летять, так хочеться, щоб село не
старіло, а молоділо з кожним роком. А коли діти
підростають, вони вливаються в дружню родину Виступ дуету ««Айдарія» Новоайдарського районного Будинку культури
школярів. В цьому році
родина Болдінових, в якій бабуся вдалося на всі 100 %. Незадоводвоє айдар-миколаївців
пішли до першого класу. Це Яна Тетяна захопила творчістю своїх лених не було! Один із доказів –
Перепелиця та Карина Шопіна. онуків Олю, Аліну та Ігора. Талант навіть після закінчення на площі
Дівчата із задоволенням вийшли до співів передався від талановитої не змовкали гамір та веселощі.
на сцену та прочитали гарні веселі виконавиці Алли Антипової її Айдар-миколаївці співали пісні,
синові Володимиру. В цей день всі грали на баяні, сміялися та танвіршики про школу та навчання.
Робота з людьми – це дуже айдар-миколаївські таланти вкотре цювали. А чого б і ні? Поруч
складно та відповідально. Тож продемонстрували весь діапазон приємні люди, гарний настрій –
чим не привід розфарбувати свій
слова вдячності та поваги адресу- своєї майстерності.
Також святковий концерт меш- вихідний святковими кольорами
вали айдар-миколаївці соціальним
працівникам, які завжди раді до- канцям Айдар-Миколаївки по- родинного свята?!
помогти своїм односельцям – дарували й гості – солісти райМ. ТИХОНОВА.
Валентині Болдіновій та Ганні онного Будинку культури. Свято
Суворовій.
Благодарность
Багата талантами АйдарМиколаївка. Чим тільки не захоДень села Айдар-Николаевка – действительно чудесный
плюються мешканці села! Ось,
наприклад, Ніна Іванівна Кондра- праздник. Дети имели возможность отлично провести вретенко зовсім не уявляє мя с аниматорами, играя, участвуя в конкурсах и эстафетах.
свого життя без яко- Не остались ребята и без «сладкого» стола.
гось рукоділля. Її по
Выражаем искреннюю благодарность Новоайдарскому поправу називають майселковому
голове Игорю Викторовичу Шопину за помощь и
стринею
вишивання,
плетіння, кулінарії. Вона такой прекрасный подарок – веселую развлекательную прозаймається улюбленою грамму для наших детей. А еще – за организацию подвоза
справою кожної вільної к месту проведения мероприятия. Спасибо Вам большое!
хвилини, її витвори ми- Отдельное спасибо – самодеятельным артистам из РДК
стецтва – окраса кожної за подаренную концертную программу.
виставки, що проходить
За постоянную заботу и участие в жизни села, а такв клубі. Для неї – також
подарунки та привітання. же за помощь в проведении празднования Дня села исЖодне свято в селі не кренне благодарим руководителя КФХ «Айдар-Овощ»
обходиться без виступів Алексея Леонидовича Павлова.
самодіяльних артистів
Благодаря его участию многие уважаемые айдар-николаевцы
на чолі з директором получили ко Дню села приятные подарки. А для всех гостей и
Айдар-Миколаївського жителей села был накрыт замечательный праздничный стол.
клубу Тетяною Рябоконь,
Благодарим Алексея Леонидовича и главного бухгалтера
кожний з яких заслуговує
КФХ
«Айдар-Овощ» Елену Ивановну за внимание к нам.
на добрі слова вдячності.
Але є тут і цілі творчі
Жители села Айдар-Николаевка и ул. Подгорной.
династії, як, наприклад,

Нещодавно, а саме 13 жовтня, Україна відзначила День художника. Ми теж не залишаємось осторонь
цього чудового свята. Тим більше, наша Новоайдарщина багата талановитими майстрами живопису. Деякі
з них – зовсім юні і роблять свої перші, але досить впевнені кроки на цьому шляху. Про нещодавні досягнення
юних художників Новоайдарщини на чолі з талановитими керівниками ми й розповімо вам сьогодні.
Протягом двох днів, 28 та 29 ве- всю велич святині, яка заснована в тецтвознавства, професор кафедри
ресня, на теренах області відбувався далекому 1680 році, побачити красу філософії, культурології та інфоробласний пленер-виставка молодих архітектурної споруди в поєднанні з маційної діяльності Східноукраїнського національного університету
художників «Мальовнича Луганщи- сільським пейзажем.
Оцінювання творчих робіт та ім. В. Даля.
на», участь в якому взяли 52 учні з
Програмою проведення пленеру
10 мистецьких шкіл Сєвєродоне- підбиття підсумків пленеру здійцька, Лисичанська, Сватового, Но- снювало журі, до складу якого для учасників було також передбаводружеська, Гірського, Новопско- увійшли відомі в Україні художники чено:
- знайомство із виставкою лява, Новоайдара, Щастя, Рубіжного, та провідні діячі культури та мисКремінної та студенти художнього тецтва, а саме: Віктор Скубак – за- льок-мотанок, яка розташована
відділення коледжу Луганської служений художник України, член у музеї етнографії «Світлиця»
державної академії культури і мис- Національної спілки художників Сєвєродонецького міського Центру
України, викладач коледжу Луган- дитячої та юнацької творчості;
тецтв.
- участь в урочистому відкритті
Місцем проведення заходу було ської державної академії культури і
обрано село Варварівка Кремінсько- мистецтв, голова журі; Борис Рома- виставки художніх робіт учасників
го району, на території якого розта- нов – художник-графік, член Націо- арт-резиденції «Жовква-Art-Крешований Свято-Іллінський чолові- нальної спілки художників України, мінна» на тему «Люди, які творять
чий монастир. Учні мали змогу при лауреат Міжнародних конкурсів з спадщину, спадщина, яка творить
природньому світлі та у природніх екслібрису; Ольга Смоліна – док- людей»;
умовах через свої роботи розкрити тор культурології, кандидат мис-
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село Гречишкино отметило уважаемыми людьми. Это Анна
дату – населенному пункту Егоровна Гречишкина, Анна
Ефимовна Гречишкина, Надежда
Ивановна Иванова, Мария Павник без поздравлений. И. о. ловна Зубарева, Иван Федоросельского головы Л. М. Гречиш- вич Суховеев, Анна Парфеновна
кина в своем выступлении побла- Блинова. Им вручены памятные
годарила односельчан за их труд подарки.
ради процветания села, пожелала
Рядом с долгожителями подсветлого будущего, мира, добра, растают малыши. За год сельская
здоровья и счастья каждой семье. громада стала больше на одноТеплые слова поздравлений го жителя – Женечку Лаптева.
прозвучали в адрес гречищан от Семья получила приятные подарпредседателя районного совета ки для малыша и музыкальные
В. В. Макогона, а также руково- поздравления от Н. Гречишкидителей ООО СП «Схід-Агро» ной.
Романа Усова и ООО «Колосок»
На этом приятности не заСергея Ларина.
кончились. На празднике полуНа праздничном мероприятии чили подарки хозяева дворов,
многие уважаемые жители наше- победившие в конкурсе «Дом
го села получили свою порцию образцового содержания», Т. В.
внимания. С гордостью произ- Гречишкина, М. К. Рявкин; побенесены имена мастеров, работы дители конкурса на лучший квас
которых известны далеко за пре- (этот напиток очень популярен в
делами Луганщины. Это Алек- Гречишкино) Р. С. Гречишкина и
сандр Иванович Романенко и Г. А. Петрова.
Анна Кондратьевна Харламова.
Ряд жителей с. ГречишкиСемейная пара Владимира но, защищавших честь села на
и Раисы Кузнецовых в эти пре- спортивных
соревнованиях,
красные осенние деньки отме- получили Почетные грамоты и
тила свою «золотую» свадьбу. памятные сувениры. Это Ольга
Прожив 50 лет в счастливом бра- Кишкинова, Иван Гежа, Васике, они воспитали двоих детей, а лий Ларин, Даниил Балахтарь,
теперь уже балуют внуков.
Ксения Гречишкина, Мария ГреСвой 25-лет- чишкина, Андрей Коляда, Вероний юбилей со- ника Смолий, Дмитрий Бородин,
вместной жизни Юрий Сватухин.
отпраздновали
Не обошлось без благодарсемьи Виталия ностей и памятных подарков
и Натальи Чер- работникам почты, сельской
воненко, Эду- амбулатории, школы, лесничеарда и Натальи ства, сельхозпредприятий «СхідХрептуловых. Агро» и «Колосок», КХ КишкиДля юбиляров нова В. В., церковной громады,
семейных пар сферы торговли. Тепло прив исполнении ветствовали Тамару Йосиповну
фольклорного Гречишкину, Евгению Павловансамбля про- ну Короту, Татьяну Алексеевну
звучала компо- Гончарову, Татьяну Васильевну
зиция «Во са- Ткаченко, Екатерину Ивановну
дику», а также Бочарову, Наталью Андреевну
проведены об- Гречишкину, Юлию Викторовну
ряды «Проход Мальцеву, Наталью Владимипод рушника- ровну Сапельникову, Зинаиду
ми», «Подушеч- Павловну Макогон, Ольгу Ивака», «Горько!». новну Батурину. Каждый вносит
Кроме
того, свою посильную лепту в развиюбилярам вру- тие и жизнедеятельность любичены короваи мого села.
и
памятные
Необходимо отметить, что
подарки.
приветственные слова гармоГ о р д и т с я нично переплетались и с расскасело
своими зом об истории образования и
долгожителяСамодеятельный ансамбль «Безгиняночка»
развития села, и с концертными
ми – мудрыми,

номерами
самодеятельных
артистов, среди которых и
представители
РДК О. Рубан и
Ю. Крохмалева.
Отдельно
хочется поблагодарить директора районного
Дома культуры
А. И. Тиханова.
Ко н ц е рт н а я
программа была
насыщенной и
разноплановой.
Громаплодисментов заслужили
с амодеятельный ансамбль
«Безгиняночка»
из с. Безгиново,
артистка Надежда Абрамовна
Скоробагатько,
Народный фольклорно-этнографический
которая замечаансамбль «Калина»
тельно исполнипраздника была продуманной и
ла ряд гуморесок, М. Руденко, содержательной. Конечно, торВиктор Гура, солистки РДК Оль- жество не состоялось бы без
га Рубан и Юлия Крохмалева.
помощи спонсоров: ООО «СхідА что же дальше? Лотерея, Агро» (Р. Л. Усов), ООО «Колоорганизованная
исполкомом сок» (С. И. Ларин), ДП «Надія»
Гречишкинского
сельсовета, (З. П. Макогон), ДП «Батурин»
предприятиями
«Схід-Агро» (А. А. Батурин), Гречишкинского
и «Колосок», а также спортив- лесничества (Р. М. Удовенко).
ные соревнования по перетягиОтдельную благодарность хованию каната, поднятию гири, чется выразить учителям и учеармрестлингу и добыче подарка никам Гречишкинской школы.
со столба. Самым спортивным Кроме активного участия в мерооказался Д. Балахтарь. Со стол- приятии, школьники представиба ему удалось добыть сразу 2 ли на суд зрителей свои тематиприза!
ческие поделки. Призовые места
Сладкие подарки ждали распределились так: 10 класс –
детвору. Руководство «Схід- первое место, 8 класс занял втоАгро» преподнесло в подарок ко рое, а третий класс оказался на
Дню рождения села огромный третьем месте. Все победители
торт, которого хватило на угоще- получили подарки. Приятные поние и всем малышам, и гостям, дарки были вручены и учителям,
пришедшим на праздник.
посвятившим педагогической
Но и это еще не все. Присут- деятельности более 30 лет.
ствующие на празднике имели
300 лет… Сколько воды утевозможность угоститься аро- кло, сколько событий прошло по
матным наваристым кулешом, улицам твоим, родное Гречишкоторый приготовили техработ- кино! Сколько ярких страниц
ники Гречишкинской ООШ во в истории твоей! Пусть никогглаве с директором Т. А. Борис. да ничего плохого не омрачает
Вкуснейшими рыбой и котлета- твою жизнь, дорогое наше село!
ми угощали от ООО «Колосок» А мы, твои жители, сделаем все
(рук. С. И. Ларин).
возможное для твоего процветаХочется отметить большую ния!
организаторскую работу исполкома Гречишкинского сельсоН. ГРЕЧИШКИНА,
вета, оргкомитета: программа
жительница с. Гречишкино.

магалися якнайкраще відтворити в
своїх роботах красу природи та архітектури. І це їм вдалося. Художниці за свої роботи отримали непогані
бали.
Але найбільше вразила своїм
талантом Анастасія Вишнякова.
Дівчина настільки гарно й правдоподібно передала побачене, що не
замилуватися її роботою було просто неможливо! Тож, отримавши
в загальному підсумку 35,9 балів,
Настя посіла перше місце в молодшій віковій категорії (12-15 років).
Щиро вітаємо Анастасію та її викладача із заслуженою перемогою!
Так тримати!
«Я дуже люблю малювати, – розповідає переможниця. – Із задоволенням відвідую заняття в школі
мистецтв, вчуся у чудового викладача та талановитої художниці Світлани Василівни Кулак. Я вже брала
участь в різноманітних конкурсах.
Результат був досить непоганий.
Але цього разу я хвилювалася якось
особливо і навіть не розраховувала на перемогу. Хоча моя подруга

Конкурсна робота учасниць пленеру
й також учасниця конкурсу Настя ставлені на обласній підсумковій
Московченко, побачивши мою ро- виставці.
боту, сказала: «Ти точно перемоПишаємося переможцями й
жеш! Навіть не сумнівайся! У тебе учасниками конкурсу! Ви гідно
все вийшло просто чудово»! І вона представили Новоайдарщину! Мовиявилася правою. Навіть трохи не лодці! Вітаємо вас з Днем художнивіриться. Та я щаслива!».
ка! Щиро бажаємо яскравих фарб в
До п’ятірки найкращих потрапи- палітрі життя та завжди натхнення
ла й досить сильна робота Анастасії та позитивних емоцій!
Московченко, яка заслуговує добрі
слова на свою адресу.
К. ТИХОНОВА,
Роботи переможців будуть преддиректор НДШМ.

Совсем недавно славное
знаменательную юбилейную
исполнилось 300 лет!
Несмотря на утреннюю осеннюю морось, к центру села подтягивались его жители и гости, с
семьями, детьми. И это – хорошо. По всему видно – праздник
состоится!
В парке села Гречишкино встречает всех празднично оформленная танцевальная
площадка. В центре возвышается цифра 300, заботливо и со
вкусом созданная читателями
сельской библиотеки во главе
с заведующей Н. А. Гречишкиной. Дополняют юбилейную
цифру работы народного мастера
резьбы по дереву А. Романенко.
Кстати, самые маленькие жители
села практически ни на шаг не
отходили от затейливых работ
мастера.
И вот начинается праздник.
Открывает его знаменитый народный
фольклорно-этнографический ансамбль «Калина»
композицией «Нынче праздник в
селе». С ролью ведущих мастерски справились И. Гречишкина и
Т. Бородина. Молодцы, девочки!
Конечно, какой же празд-

Автор - Настя Вишнякова

- творча зустріч з художником-графіком Борисом
Романовим,
заслуженим
художником України, членом Національної спілки
художників України Віктором Скубаком, скульптором Катериною Домненко,
народним майстром декоративно-ужиткового мистецтва України Анатолієм
Біленецьким.
Новоайдарщину на конкурсі-пленері представляли
юні художники з Новоайдарської дитячої школи
мистецтв Ярослава Дроботова, Ася Хвостік, Анастасія Вишнякова та Анастасія Московченко (викладач
Світлана Кулак) та Школи
мистецтв естетичного виховання м. Щастя Катерина
Цюпка (викладач Ірина Волкова), Вікторія Тюріна та
Марія Терентьєва (викладач
Ірина Тітарь).
Талановиті дівчата на-
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Постановою
Центральної
виборчої комісії на неділю, 22
грудня 2019 року, призначені
перші вибори депутатів та голів
у 86 об’єднаних територіальних громадах. Комісія оголосила початок виборчого процесу
перших та додаткових виборів
з 2 листопада.
В Луганській області вибори

відбудуться у Половинкинській
сільської об’єднаної територіальній громаді, до складу якої
увійшли Половинкинська сільська рада (село Половинкине),
Титарівська сільська рада (села
Титарівка, Новоселівка).
Вибори
до
Новоайдарської та Щастинської громад
знову відкладено.

Згідно Постанови № 684 Кабінету Міністрів України, за відсутності учнів, які не досягли повноліття,
на навчальних заняттях протягом
10 робочих днів підряд з невідомих
або без поважних причин заклад
освіти невідкладно має надати інформацію службі у справах дітей,
а вони, за необхідності – відділу
поліції. Поважними причинами
відсутності дитини у школі є хвороба, відпочинок з батьками або інші
сімейні обставини. Тато чи мати
мають попередити навчальний заклад про відсутність учня на уроках
письмовою заявою. Якщо дитина

хворіла і зверталась до лікаря – то
доказом поважної причини може
бути медична довідка. Якщо ж такої нема – то заява тата чи мами, що
у відповідний період син чи донька

Как правило, люди стесняются говорить о том, что болеют венерическими заболеваниями. Многие отказываются
обращаться в поликлинику и
стыдливо замалчивают сведения о наличии подобного недуга, передающегося преимущественно половым путем. Но
это очень опасно для здоровья
не только инфицированного
человека, но и близких ему людей. Поэтому необходимо обращать внимание на такой важный аспект, как профилактика
венерических заболеваний.
Некоторые считают, что
болеть венерическими заболеваниями могут только наркоманы, алкоголики и другие
люди, ведущие асоциальный
образ жизни. Это не совсем
верное суждение. Конечно,
беспорядочные половые связи
значительно повышают риск
инфицирования. Но вирус
может попасть через кровь,
поэтому заразиться может
практически любой человек.
Нередко случается, что инфекция поражает верных супругов, маленьких детей, людей
почтенного возраста. Венерические заболевания не обращают внимания на материальное
положение или социальный
статус своей «жертвы». Удивительно, но даже угроза заражения ВИЧ-инфекцией не мешает
некоторым людям вести разнузданный образ жизни, подвергая
жизнь близких людей смертельной опасности. Поэтому, чтобы
снизить риск появления венерических заболеваний, необходимо соблюдать индивидуальные меры предосторожности.
В первую очередь, чтобы
избежать заражения, необходимо отказаться от случайных
половых контактов. Чаще всего
это происходит при алкогольном или наркотическом опьянении, когда человек теряет над

знаходиться під їх наглядом.
Коли дитина систематично
пропускає уроки без поважної
причини, а школа не має жодної
інформації про це, то закон дозволяє притягати до адміністративної
відповідальності батьків. Такі справи розглядатимуться в суді. Перше
стягнення може бути у вигляді попередження або ж штрафу від 850
грн до 1,7 тис. грн. Якщо ж ситуація з пропусками повториться – від
1,7 до 5,1 тис. гривень, без урахування судового збору.
nedelya.info

собой контроль. Также немаловажным фактором профилактических мер предосторожности
является соблюдение правил
личной гигиены. В настоящее
время даже наличие справки об
отсутствии инфекций или медицинской книжки не является
гарантией здоровья сексуального партнера. Следует помнить,
что многие заболевания, передающиеся половым путем, имеют длительный инкубационный
период, поэтому выявить их
сразу порой не представляется
возможным.
Пожалуй, самым распространенным средством профилактической защиты от
венерических заболеваний являются презервативы, которые
целесообразно приобретать в
аптеках. Данные средства защиты, предлагаемые в неспециализированных ларьках или
магазинах, обычно хранятся
без соблюдения необходимых
требований. В большинстве
случаев там продаются индивидуальные профилактические
средства с просроченным сроком годности. Такие презервативы не способны защитить от
гонореи, хламидиоза, других
венерических инфекций.
Рекомендуется
отдавать
предпочтение известным проверенным маркам, не стоит
приобретать
«сувенирные»
экземпляры, выполненные в
виде разнообразных фигурок,
с ушками, усиками. Такие презервативы не являются гарантированной мерой профилактики
венерических заболеваний, они
в любой момент могут порваться. И все-таки сексуальные отношения вообще без презервативов превращаются, образно
говоря, в «русскую рулетку».
Многие считают, что в качестве
профилактических
мер заслуживает внимания
использование
спермицид-

ных препаратов – гелей, кремов, свеч. Однако они не
являются надежным профилактическим средством от венерических заражений, потому что,
в первую очередь, защищают от
нежелательной беременности.
Некоторые люди полагают, что однократный прием
антибиотиков сразу после незащищенного полового акта
гарантирует защиту от заражения. Это опасное заблуждение. Подобная «профилактическая» мера может нанести
существенный вред здоровью
человека. При диагностике
будет довольно сложно определить, какая именно инфекция поразила организм. Поэтому болезнь может перейти
в скрытую или хроническую
форму. Прием антибактериальных средств должен назначать
только врач-венеролог.
Важно помнить о таких заболеваниях, как СПИД и гепатит.
Следует отметить, что эти опасные болезни могут передаваться не только половым путем,
но также через кровь. Нормой
поведения должны стать обязательный отказ от употребления
наркотических средств, посещение проверенных маникюрных и педикюрных салонов,
стоматологических кабинетов.
Нужно с осторожностью относиться к нанесению татуировок, пирсинга. Нельзя пользоваться чужими маникюрными
ножницами или бритвенными
приборами.
При малейшем подозрении на инфекцию необходимо немедленно обратиться к
врачу-венерологу. Это также
является основной профилактической мерой против
венерических заболеваний.
О. КОРЖ,
врач-дерматовенеролог
Новоайдарского РТМО.

Уряд оптимізував систему територіальних органів Міністерства юстиції шляхом скорочення
головних територіальних управлінь юстиції з 27-ми до 8-м. Про
це повідомив Міністр юстиції
України Денис Малюська.
Це також покращить контроль
за їхньою роботою, забезпечить
ефективне виконання покладених
на Міністерство завдань та раціональне використання державних
ресурсів.
Ліквідовано
територіальні
органи Мінюст в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Натомість буде утворено міжрегіональні територіальні органи
Міністерства юстиції, повноваження яких розповсюджуватиметься на території декількох
адміністративно-територіальних
одиниць. Будуть утворені такі
міжрегіональні управління Мі-

ністерства юстиції: Західне
міжрегіональне
управління
(м. Львів), Південно-Західне міжрегіональне управління
(м. Івано-Франківськ), Центрально-Західне міжрегіональне
управління (м. Хмельницький),
Центральне
міжрегіональне
управління (м. Київ), Північно-Східне міжрегіональне управління (м. Суми), Південно-Східне міжрегіональне управління
(м. Дніпро), Південне міжрегіональне управління (м. Одеса),
Східне міжрегіональне управління (м. Харків).
Територіальні органи Міністерства юстиції, які буде ліквідовано, наразі продовжують
здійснювати повноваження та
функції до завершення заходів,
пов'язаних з утворенням міжрегіональних територіальних органів
Міністерства юстиції.
minjust.gov.ua

Пожежна безпека
при користуванні
електрообігрівачами

ти близько до електрообігрівачів,
особливо якщо вони одягнені в
просторий одяг (наприклад, нічні
сорочки).
6. Використання електричного обігрівача у ванній кімнаті не
дозволяється, оскільки там існує
небезпека його контакту з водою.
7. Перш ніж вийти з кімнати або
лягти спати, необхідно вимкнути
обігрівач, бо саме залишений без
нагляду електрообігрівач найчастіше стає причиною пожежі.
8. Не використовуйте обігрівач
у приміщенні з лакофарбовими
матеріалами, розчинниками та іншими займистими рідинами. Не
можна встановлювати електрообігрівач у захаращених і засмічених
приміщеннях.
9. Не розміщуйте мережеві дроти обігрівача під килими та інші
покриття. Не ставте на дроти важкі
предмети (наприклад, меблі).
10.
Переконайтеся,
що
штекер вставлено в розетку
щільно! Інакше він може перегрітися. Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації обігрівача.
Переконайтеся, що він підходить
за всіма параметрами.
За статистикою, причина кожної третьої пожежі – неякісний
обігрівач. У зв’язку з цим, вирішуючи, який обігрівач вибрати,
дотримуйтесь порад фахівців, які
рекомендують купувати обігрівач оригінального виробництва.
Не соромтеся уточнити наявність
сертифікату якості даного виробу. Щоб уникнути неприємностей
і нещасних випадків при використанні електричних обігрівачів, треба дотримуватися перерахованих правил! Слідкуйте за
станом опалювального приладу:
вчасно ремонтуйте і замінюйте
деталі, якщо вони вийшли з ладу.
Міняйте запобіжники, розбовтані
або деформовані штекери.
Пам'ятайте, що користуватися несправним обігрівачем ні в
якому разі не можна!

З настанням заморозків більшість з нас повстають перед проблемою опалення свого житла.
Заради забезпечення себе теплом
і комфортом ми починаємо використовувати опалювальні прилади:
електрообігрівачі, печі, каміни, а
дехто навіть газові плити. У результаті різко збільшується кількість
пожеж.
Якщо для обігріву будинку ви плануєте використовувати
електрообігрівачі, то:
1. Відмовтеся від використання саморобних електрообігрівачів
– це небезпечно. Краще купувати
обігрівачі, які оснащені функцією
автоматичного відключення. Перед експлуатацією прилад потрібно перевірити на працездатність.
Якщо прилад іскрить або димить –
використовувати його не можна.
2. Щоб убезпечити себе, необхідно використовувати електрообігрівачі відповідно до правил експлуатації. Забороняється
експлуатація
електронагрівальних приладів при відсутності або
несправності терморегуляторів.
3. Найбільш поширеною причиною пожеж, що відбуваються
через електрообігрівачі, є їх перегрів, знаходження поряд з ними
легкозаймистих предметів. Тому
штори, меблі та інші легкозаймисті
предмети повинні знаходитися на
відстані не ближче 1 метра від обігрівача. Пам'ятайте, що не можна
сушити речі на обігрівачах.
4. Необхідно враховувати, що
потужність більшості сучасних
електрообігрівачів – кілька тисяч
ват. Необхідно усвідомлювати, що
використання таких обігрівачів
створює серйозне навантаження на
електромережу. Стара електропроводка може не витримати такого
енергоспоживання. Неприпустимо
включати електрообігрівач через
трійник або подовжувач.
5. Діти не повинні підходи-

Новоайдарський районний відділ
Головного управління ДСНС
України у Луганській області.
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продам

Вітаємо!

Жилой ДОМ. 050-243-28-80.
МОТОБЛОК с прицепом (дизель), ТЕЛЕВИЗОР (плазма), НОУТБУК новый, ВИДЕОКАМЕРУ.
050-102-79-38.
СКУТЕР Viper Storm-150.
066-31-32-595.
КОРОВУ
на
молоко.
066-174-12-08.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ
по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.
095-57-136-33.
ТЫКВУ по 50 копеек.
095-46-82-218.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,
066-31-32-595.

На обласних урочистостях
з нагоди відзначення
Дня працівників освіти
Листом подяки Луганської
обласної державної
адміністрації – Луганської
обласної військово-цивільної
адміністрації нагороджено
вчителя КЗ «Новоайдарська обласна загальноосвітня
санаторна школа-інтернат»
Ольгу Олексіївну ЯРОВУ.
Щиро вітаємо з високою
оцінкою педагогічного таланту! Бажаємо невичерпної
енергії, подальших успіхів
у Вашій нелегкій, але такій
шляхетній праці!

куплю

С 1 октября началась подписка на 2020 год!
Газета будет выходить с программой передач!
Успейте подписаться по цене 2019 года!
Льготы остались
Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что стоимость
годовой подписки составляет 300 гривень. К тому же, в будущем году
сохраняются прежние льготы: при условии годовой подписки в течение года можно бесплатно напечатать в газете одно поздравление со
снимком или объявление, а это в сумме составляет около 100 гривень.
Если у вас нет времени подойти в редакцию, позвоните
по телефону 0991812925, и мы оформим подписку у вас на дому.
Редакция.
P. S. Нужный номер газеты можем доставить к вам домой.
Цена 5 грн. Телефон тот же: 0991812925.

Редакция приглашает на работу
на взаимовыгодных условиях
сотрудников для организации
рекламы и подписки в сёлах района
и городе Счастье.
Телефон для справок: 099-36-88-604.

Як не стати жертвою шахраїв
Дільничними офіцерами поліції Новоайдарського ВП ГУНП
постійно проводиться робота з профілактики шахрайств, що
скоюються відносно громадян, а саме у місцях масового скупчення громадян (установи, підприємства та організації) розміщені інформаційні банери, під час проведення подвірних та
поквартальних обходів громадянам надаються інформаційні
матеріали роз'яснювального характеру.
Поліція вкотре попереджає населення: аби не втратити гроші,
пам'ятайте кілька головних правил. Не залишайте свою банківську
картку без нагляду, не передавайте її нікому, не розголошуйте своїх особистих даних, якщо до вас зателефонували, представившись
працівником банку, не поспішайте відповідати на запитання, краще
самі зателефонуйте в банк і перевірте правдивість інформації.
Якщо ви не бажаєте втрачати гроші, відмовтеся від покупок в
Інтернеті, які вимагають передоплати. Зараз всі поштові служби
пропонують послуги оплати після перевірки самого товару, тому
намагайтеся узгодити з продавцем саме такий спосіб оплати.
Але, якщо ви все ж таки стали жертвою шахраїв, звертайтеся до Новоайдарського ВП за телефоном 102 або 9-44-87.
Чергова частина Новоайдарського ВП працює цілодобово
за адресою: смт. Новоайдар, вул. Банківська, 19.
Ю. ТЕРЕЩЕНКО, т. в. о. заступника начальника
Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області, майор поліції.

ВОСК, МЁД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ОБМЕН ВОЩИНЫ,
050-704-33-18.
МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ,
ЗАПЧАСТИ к ним. 099-403-15-66.

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Установка. Ремонт. 066-718-79-40.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
диаметр 63-125
095-052-85-55

23 жовтня 2019 р. з 13:00 до 16:00 в смт. Новоайдар по вул. Банківська, 29 (будівля кафе «Наш дворик», другий поверх) буде вести прийом громадян
народний депутат України Олександр Лукашев.
Куплю КОРОВ,
БЫКОВ, ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ.
095-512-38-39,
098-389-73-47
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ЗАКАЗЫВАЙТЕ СО СКИДКОЙ работы+материалы.
РЕМОНТЫ домов, квартир. Перепланировки, отопление, водопровод, канализация. СТРОИТЕЛЬСТВО: дома, пристройки, павильоны, гаражи, навесы,
беседки, бани, заборы. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ. Мансардные
крыши. УТЕПЛЕНИЕ, облицовка домов, квартир. 068-69-02-740, 050-181-24-62.

УГОЛЬ

Высокое качество.
Доставка
066-928-50-36
067-729-87-31
Изготовление,
перетяжка,
ремонт
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.

Домашние любимцы
Дайте кошке таблетку
Недавно, когда только похолодало, проходила под вечер
мимо мусорного контейнера
на площадке. Увидела, как рядом собрались в тесную кучу
больше десятка бездомных
кошек. Причем, более мелких
котят пустили в серединку.
Пример солидарности.
Многие наши жители проявляют жалость к выброшенным
животным. Подкармливают их
регулярно, устраивают укрытия.
Ольга Каркачева на днях лечила котят от конъюнктивита и
лишаев. Что ни говори, а животные являются переносчиками
заразных заболеваний.
Оказывается, можно уменьшить число бездомных животных простым способом.
Зав. магазином «Фауна»
Т. Гречишкина уверяет: «Можно уменьшить тягу животных
к размножению, если давать
им раз в три недели специальную таблетку. Стоит она всего
три гривни».
С. БЕЛИКОВА.

12 октября 2019 года ушла из жизни прекрасная подруга,
замечательный человек МАЗУР Нина Ивановна.
Мы знаем, тебя невозможно вернуть, делам твоим - вечная
память. И только душа твоя чистая с нами, ты ей озаряешь
наш жизненный путь.
Жители улицы Заречной с. Денежниково.

помним...
21 октября 2019 года 40 дней светлой памяти
СОЛОДУХИ
Владимира Павловича
Не слышно голоса родного, не
видно добрых милых глаз... Зачем
судьба была жестка? Как рано ты
ушел от нас! Великой скорби не
измерить, слезами горю не помочь... Тебя нет с нами, но навеки
в сердцах ты наших не умрешь!
Никто не смог тебя спасти, ушел
из жизни слишком рано, но светлый образ твой родной мы будем
помнить постоянно.
Жена, дети, внуки,
родные и близкие.
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Традиційно на початку жовтня
відкриває концертний сезон чудовим музичним святом Новоайдарська дитяча школа мистецтв. Цей
жовтень не став виключенням.
У святково вбраній концертній
залі збираються поціновувачі якісної інструментальної музики та чудового співу – свої таланти їм сьогодні продемонструють талановиті
учні ДШМ. І діти не підвели. Яскраві, веселі, талановиті, артистичні та
емоційні – такими вони «запалювали» рідну сцену школи. Звичайно,
юні музиканти хвилювались, але ж
їм не вперше. Тому, поборовши хвилювання, вони радо виступили перед прихильниками свого таланту.
Кожний виступ був оригінальним та заслуговував на гучні апло-
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дисменти. Тож хто порадував нас
цього чудового осіннього дня? Це
Маша Ігнатенко, Ліза Рогозинська,
Карина Черкашина, К. Малкова та
Денис Коюда з чудовою пісенькою.
Далі були індивідуальні виступи, які
не поступалися за емоційністю, артистичністю та талановитістю. Гра
на музичних інструментах, навчання співу, вокалу – це те, що потребує
неабияких зусиль, зосередженості,
працьовитості та, звичайно, таланту. Всіма цими якостями повною
мірою наділені юні музиканти-інструменталісти та вокалісти. Вони,
як ніхто інший, знають, що музика –
це чари, магія, яка лікує, повертає до
життя, дарує стільки неймовірних
та позитивних вражень!
Відмінно виступили Віка Оні-

пко, Діана Шпіга, Віка Адоніна,
Аня Русінова, Денис Коюда, Нікіта
Пронін, Ярослав Гречишкін, Карина Черкашина, Софія Глазунова,
Нікіта Янцен, Світлана Скрипник,
Діма Руденко, Ліза Кожан, Міша
Можаров, Віталій Дяченко, Ксенія
Тіханова, Мирослава Вакуленко
та Даша Корєнєва.
Концертна програма добігла
свого кінця. Довго не змовкали
щирі оплески на адресу юних музикантів. Дітям було сказано багато
добрих слів, адже вони дійсно старалися подарувати свято та радість
глядачам, прихильникам якісної
музики. І у них це вийшло. Дякуємо за чудовий настрій, за те, що
додали яскравих музичних фарб до
похмурого осіннього дня. Чекаємо
на наступні зустрічі!
М. ТИХОНОВА.

В 2004-м году на ежегодном съезде Всемирной Ассоциации Кулинарных Шефов
было единогласно принято решение об учреждении для поваров всего мира собственного праздника. В качестве праздничной даты был принят день основания
самой Ассоциации, приходившийся как раз на 20 октября. Членами ассоциации на
сегодня являются более 8 млн профессиональных поваров из всех стран планеты.
виночерпий, шеф-повар, наиболее приближенные ко двору управляющие ресторанов
и лишь потом маршалы и адмиралы;
- Во всем мире распространено мнение,
- Первые рецепты, записанные на бума- что самые лучшие повара — это мужчины.
ге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Некоторые специалисты объясняют это
Древнем Китае, а также в странах арабского тем, что сильный пол более основательВостока. Некоторые из них дошли до нас в но вникает в курс дела. Кроме того, научно
письменных памятниках той эпохи, и при же- доказано, что у женщин температура рук
лании любой желающий может попытаться на 2 градуса выше, чем у мужчин. По
приготовить кушанья, которые вкушал еги- этой причине представительниц прекраспетский фараон или император Поднебесной; ной половины человечества в Японии не
- Всегда носить на работе белый колпак допускают к приготовлению суши и десертов.
кулинарам в XVIII веке повелел английский король Георг II. Этот головной убор
сводил на нет риск того, что волосы стряпчих упадут в монаршую тарелку. С тех пор
поварской колпак практически не изменил- примерно 10 тыс. лет до н. э. в рациося, а требование к его ношению закреплено не человека появились пиво и хлеб (пиво в
в санитарных нормах многих стран мира;
бутылки разлили в 1568 году). Примерно за
6 тыс. лет до. н. э. появились творог и сыр.
- около 5 тыс. лет назад люди научились
варить суп;
- в 1500 году до н. э. начато употребление шоколада. Плитка шоколада появилась
лишь в 1849 году, а молочный шоколад в 1875 году;
- огурцы впервые были засолены 3 тыс.
лет назад;
- первая колбаса была приготовлена
примерно в 500 г до н. э.;
- в 490 г до. н. э. сварены первые макароны. Первый кулинарный рецепт макарон
- Первым в истории олимпийским чем- с сыром записан в 1367 году. В 1819 году
пионом в 776 году до н. э. стал некий повар изобретены спагетти;
из Элиды по имени Корэб;
- в IV веке до. н. э. записан первый дошед- В Древней Греции было девять муз, ший до нас рецепт салата из белых бобов;
а в Древнем Риме их стало на одну боль- в 1487 году изобретены «хот-доги» - буше. Десятая муза стала покровительницей лочки с сосиской, ставшие национальным
поварского дела, звали ее Кулинария.
блюдом американцев;
- В Германии с 1291 года шеф-повар был
- 1680-е годы - появился жареный
одним из четырех самых важных фигур при картофель по-французски;
дворе. Во Франции кулинарами высших ран- 1756 год - изобретен соус майонез;
гов становились лишь знатные люди, там
- 1798 год - появился лимонад (то есть
должность главного винодела была третьей газированный безалкогольный напиток);
по значимости после должностей камер- 1871 год - записан рецепт говядины
гера и главного конюшего. Затем следовал по-строгановски (бефстроганов).
управляющий выпечкой хлеба, главный
livemaster.ru

О поварах
и кулинарии

Хронология появления
некоторых блюд

Україно-російськомовне видання
територіальних громад Новоайдарського району
Засновник і видавник: ТОВ «Вісник Новоайдарщини».
Газета видається з 20 грудня 1931 р.
Свідоцтво про реєстрацію: ЛГ № 1362-483Р видане
Головним управлінням юстиції в Луганській області 19.02.2019 р.

Головний редактор
та відповідальний
за випуск:
І. Краснощокова.
Верстка:
О. Часников.

- Что там этот клиент написал в книге
жалоб? - спрашивает официант у повара. Ничего не написал. Он вклеил в нее шницель.
В поварской школе преподаватель спрашивает ученика: – Кто такой шеф-повар?
– Это человек, который может придумать
несколько названий для одного блюда.
Лучшие повара — мужчины,
лучшие поварихи — женщины…

а

- Что делает наш шеф-повар?
- Придумывает новое название для
вчерашних котлет.
Офис. Коллега — коллеге: — Ты почему обед стал с собой носить? У нас же в
столовой бесплатные обеды! — Да ходил
я туда до тех пор, пока не увидел повара,
бегущего в обед к ларьку за хот-догом.
— Что вы ели? — спрашивает официант
при расчете.
— Это знает только Господь Бог и
ваш повар. А заказывал я гуляш.
— Где вы потеряли столько зубов?
— В столовой, доктор, — я люблю шницель.
Жена сказала, что вечером на ужин меня
ждет какой-то кулинарный сюрприз, сделанный ее собственными руками. Поэтому
на всякий случай купил пачку пельменей…

«Не хлебом единым сыт человек» - сказал
повар, добавляя в котлеты немного мяса.
- Официант! Я заказывал суп и жареную
рыбу! Почему вы принесли сперва рыбу, а не
суп, как полагается?!
- Повар сказал, что эта рыба уже не
может больше ждать...
- Повар, почему же вы никогда не кладёте
в суп лавровый лист?
- Я пробовал, его никто не ест.
Кулинарный техникум приглашает людей
для обучения по специальностям:
- менеджер втоpых блюд;
- дилер супов;
- специалист по маркетингу компот;
- дизайнеp бутербродов.
- После того как инженер - технолог Антрекотов разработал новую технологию изготовления котлет, к их
выпуску приступил местный хлебозавод.
- Кто на свете всех милее, всех румяней
и белее?
- САЛО.
Рецепт праздничного холостяцкого пирога: «Берем, значит, килограмм пельменей...».
Все анекдоты вымышлены. Совпадения с реальными людьми или
событиями случайны.
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